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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXIII WRZESIEŃ 1981

CECYLIA OLEJNIK-BUGAJNA 
RYSZARD BIENIECKI
KALISZ — WBP

Jak zdobyć twierdzę racjonalizmu, 
czyli o potrzebie zmian 

w gromadzeniu i opracowaniu księgozbiorów
Jeśli spróbujemy wskazać, w którym 

miejscu działalności bibliotecznej nagro
madziło się najwięcej nonsensów i rzeczy 
sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem, to 
bez wątpienia bezkonkurencyjna okaże się 
sfera gromadzenia i opracowania nowości 
wydawniczych. W tym zakresie podejmo
wano w przeszłości próby zracjonalizowa
nia działań — były one wielowątkowe i 
czynione w różnych ośrodkach z różnymi 
skutkami. Szerszych rezultatów myślenia 
i działania w skali kraju jak. do tej pory 
nie widać. Być może mnogość absurdów 
sprawia, że zaczarowany krąg niemożności 
nie poddaje się żadnym naciskom, zamie
niając obszar rozsądku w twierdzę nie do 
zdobycia. Prześledźmy — na przykładzie 
bibliotek publicznych — co stanowi pod
stawę owej „twierdzy’’ i kto tak pilnie 
strzeże dostępu do niej, a następnie zasta
nówmy się, co należy zrobić, by groma
dzenie i opracowanie zbiorów w biblio
tekach przyniosło wielość efektów i nie 
było kojarzone z „męką Pańską”.

K r y t y k a  c z y s t e g o  a b s u r d u
Absurd pierwszy — polityczny, wynikają
cy z niedochowania wierności pryncypiom 
ustrojowym państwa. Wszak mówiły one 
i mówią o demokratycznym charakterze 
kultury narodowej i o powszechnym do
stępie do dóbr kultury. Dobrem kultury 
najpierwszego znaczenia jest książka. Kil
kuletni kryzys wydawniczy w naszym 
kraju 'Powoduje, iż staje się ona coraz bar
dziej towarem rynkowym w trywialnym 
rozumieniu, zatracając zarazem funkcje

ideologiczne i światopoglądowe. Brak ksią
żek w bibliotekach w wystarczającej wo
bec potrzeb ilościach przyczynia się do 
obniżenia ich rangi i funkcji społecznych. 
Zważmy na fakt, że dostępność książki 
może być zasadą polityki kulturalnej, nie 
przesądzającą o formach, w jakich owa 
dostępność ma się realizować (np. w bi
bliotekach). Polityce kulturalnej umknęła 
nie tylko ta zasada, ale i kilka innych, 
stąd biblioteki — powołane do szczytnej 
służby szerzenia czytelnictwa w społeczeń
stwie — najdotkliwiej odczuwają brak 
książek.

Absurd drugi — strukturalny. Kryzys 
książki wywołany został przede wszystkim 
załamaniem się rynku wydawniczego. 
Przed kilku miesiącami na jednej z na
rad dyrektor krajowej sieci księgarskiej 
otwarcie przyznał, że nie istnieje już nic, 
co można by określić mianem współpracy 
między wydawcą, drukarzem a księga
rzem. Zdekomponowały się wszelkie więzi 
funkcjonalne, kooperacyjne, programowe 
w procesie produkcji i upowszechniania 
książki. I to wszystko stawało się na prze
strzeni wielu lat pod okiem i ręką jednego 
gospodarza — Ministerstwa Kultury i 
Sztuki. Przecież cały system książki znaj
duje się w jednej gestii, a mimo to ulega 
rozpadowi. Spytajmy, na ile wpłynęły na 
ten stan czynniki zewnętrzne? Mamy, o- 
becnie do czynienia ze swoistym kocio- 
kwikiem strukturalnym, którego końca 
właściwie nie widać, ale też nikt specjal
nie nie pali się do tego, by go rozwiązać.

W tej sytuacji biblioteki— podobnie jak 
inne ogniwa systemu książki — zostały
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wyizolowane, a w samym procesie groma
dzenia i opracowania zbiorów jaskrawo ob
nażone zostały wady. Jest ich tak wiele, że 
zmiany w procesie winny dokonać sie już 
dawno, a najpóźniej po stwierdzeniu, że 
na rynku wydawniczym nastąpił regres. 
Tymczasem brniemy coraz dalej, a skutki 
uwidoczniają się najbardziej- w spadku 
czytelnictwa.

Pułapka strukturalna polega również na 
monopolu księgarskim „Domu Książki”, a 
tym samym na silnym uzależnieniu biblio
tek od regionalnej sieci księgarń. Na nic 
porozumienia. Umowy, deklaracje, jeśli de
cyduje jakość układów z kierownikami 
księgarń. A ile bibliotek — szczególnie w 
małych ośrodkach — jest w sytuacji, że 
nie ina dobrych układów! Na nic zdaje 
się wówczas takie ładne pojęcie jak poli
tyka racjonalnych zakupów. Wpływające 
nowości — to drugi albo i trzeci ,.garni
tur” produkcji wydawniczej. Zaś, ciekawe 
i wartościowe pozycje, zdobyte w liczbie 
1—2 egzemplarzy zostaną w krótkim cza
sie zaczytane.

Monopolistyczna pozycja księgarzy ujaw
nia się najdotkliwiej w przypadkach gdy 
biblioteki podejmują przedsięwzięcia sy
stemowe. Tak było z Wojewódzką Biblio
teką Publiczną w Kaliszu, gdy próbowała 
zastosować centralne gromadzenie i opra
cowanie zbiorów w całym województwie. 
Bariera mo'nopolisty była nie do pokona
nia mimo solennych zepewnień sympa i.. 
mimo deklaracji dobrej woli i zrozumie
nia z obu stron.

Absurd trzeci — organizacyjny. Polega 
on z grubsza biorąc na ogromnym marno
trawieniu czasu pracy i środków material
nych w ponad dziewięciotysięcznej sieci 
bibliotek publicznych, nie mówiąc o innych 
sieciach — szkolnej (najliczniejszej) i za
kładowej.

Marnotrawstwo zwykle jest odczuwane 
najdotkliwiej, gdy wiąże się z czynnościa
mi pomocniczymi, .technicznymi, które co 
prawda są niezbędne do wykonania pod
stawowego zadania, ale przecież mają 
charakter wtórny. Z takimi to właśnie 
faktami mamy do czynienia w procesie 
gromadzenia i opracowania zbiorów.

Trudno jest doprawdy zrozumieć, „dla
czego kilka czy nawet kilkanaście tysięcy 
osób wykonuje te same czynności wypeł
niania arkuszy zamówień (co jest prawie 
bez sensu, bowiem nie zdarzyło się ostat
nio, by po<krywały się z realizacją, wątpić 
też należy, czy AZ-ty stanowią podstawę 
do planowania nakładów), przeglądania 
książek w księgarniach, klasyfikowania, 
wypisywania kart katalogowych, kart 
książki, żmudnego zapełniania ksiąg in
wentarzowych. Pojawiają się pytania, dla
czego brakuje druków bibliotecznych i w 
imię jakich to wartości pracownicy muszą 
sami wycinać i rubrykować karty książki 
i inne; dlaczego ta sama książka otrzymu
je inne symbole klasyfikacyjne w „Prze
wodniku Bibliograficznym”, inne w „No

wych Książkach”, jeszcze inne na kartach 
adnotowanych lub rejestracyjnych druko
wanych centralnie przez Bibliotekę Naro
dową? Setki tysięcy tych kart trafiają na 
makulaturę, bo albo nie dotarły do biblio
tek w terminie, albo dotyczą zaledwie 
25—35% zakupionych pozycji. Zatem cie
szyć się czy smucić wypada z informacji 
Biblioteki Narodowej, że Naczelny Zarząd 
Wydawnictw o jedną trzecią zmniejszył 
przydział kartonu na karty katalogowe? 
Dorzućmy jeszcze do osobliwego obrazu 
wesołą historię o minigrafach: jak to każ
da z bibliotek wojewódzkich z osobna pró
bowała ugryźć to cudo, wynajdując właś
ciwy karton, matryce, farbę. Części to się 
udało, części nie.

O p o t r z e b i e  z m ia n
mówi się od dawna. Wskazuje się na ana
chroniczny model zaopatrywania bibliotek 
w nowości, na jego małą skuteczność przy 
znacznym rozproszeniu sił i środków. Moż
na w tym miejscu spytać, gdzie leży źród
ło niepowodzeń w tej mierze, skoro po
trzeby zmian są tak silne? Sądzimy, że 
były one wynikiem ścierania się dwu kon
cepcji — centralizacji bądź decentraliza
cji funkcji bibliotecznych, w tym oczywiś
cie gromadzenia i opracowania zbiorów. 
Zwolenników jednej, jak i drugiej tenden
cji jest wielu, a przy tym same te pojęcia 
mają już długą tradycję w bibliotekarstwie 
i wnoszą znaczny ładunek emocji. Być mo
że w tym kryje się stosunkowo niski sto
pień zaawansowania — poza irmymi obiek
tywnymi i subiektywnymi względami — 
koncepcji i rozwiązań stosowanych przez 
WBP w Rzeszowie i Gdańsku oraz w in
nych regionach kraju (przypomnijmy, że 
w tych ośrodkach wprowadzono woje
wódzkie systemy centralnego gromadzenia 
i opracowania zbiorów). Inną przyczynę 
stanowi niewątpliwy fakt milczenia wo
kół tych przedsięwzięć oraz brak ocen do
tyczących ich skuteczności i efektów or
ganizacyjno-ekonomicznych. Jest to ską
dinąd, dziwne, jeśli wziąć pod uwagę 
śmiałość inicjatyw, o ściśle przecież prak
tycznym charakterze.

Wydaje się, że nadszedł właściwy mo
ment, by w sposób poważny podjąć rze
czową dyskusję na temat modelu groma
dzenia i opracowania zbiorów dla najszer
szej grupy bibliotek typu powszechnego, 
tj. publicznych, szkolnych i zakładowych. 
Chcemy zaproponować nieco odmienny 
sposób widzenia tych zagadnień, odrzu
ciwszy przedtem wszelkie w tym wzglę
dzie mistyfikacje. Impulsem do tego stał 
się pewien materiał, któremu warto poś
więcić dużo uwagi.

W s t r o n ę  p o z y t y w n y c h  
r o z w i ą z a ń

zmierzają bowiem Propozycje zmian w 
procesie gromadzenia i opracowania no
wości wydawniczych..., opracowane w Sek
cji Bibliotek Publicznych i Związkowych
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ZG SBP. Zasługują one na baczną uwagę 
z dwu przynajmniej powodów:

a. odnoszą się do zagadnień gromadze
nia i opracowania w sposób całościowy w 
skali kraju, nie są więc kolejną regional
ną próbą rozwiązań, lecz wartościową pro
pozycją dla wszystkich sieci;

b. odstępują całkowicie od zagadnień 
centralizacji czy decentralizacji funkcji (bo 
one to stanowią mistyfikację) na rzecz 
praktycznych zmian w sposobach i fo r- . 
mach nabywania książek przez biblioteki.

Propozycje mają charakter ściśle prag
matyczny bez ideowych balastów, co jest 
ich dobrą stroną, w przeciwieństwie do 
zbytniej lakoniczności, która niestety nie 
pomaga rozstrzygnąć wszystkich wątpli
wości.

Propozycje zakładają system oparty na 
dwu członach:

•  zaopatrzenia (instytucje handlu książ
ką — „Składnicą Księgarska”, PP. „Dom 
Książki”).

•  opracowania (klasyfikacja, katalogo
wanie, trwała oprawa — Biblioteka Na
rodowa, Naczelny Zarząd Wydawnictw, 
wydawnictwa).

Proces przebiegać miałby nasteoujaco: 
biblioteki stopnia podstawowego składała 
zamówienia do działu obsługi bibliotek 
P.P. „Dom Książki” (17 przedsiębiorstw vz 
kraju), dalej zamówienia trafiają do po
dobnego działu w P.P. „Składnica Księ
garska”, gdzie jest bilansowany nakład 
dla bibliotek, następują uzgodnienia co do 
klasyfikacji i oprawy. Instytut Bibliogra
ficzny BN wykonuje wzory kart katalo
gowych, które po wydrukowaniu trafiaio 
do „SK”: w następnej kolejności ,,SK” go
towe książki wraz z kartami katalogowv- 
mi przesyła do nrzedsiębiorstw „Domu 
Książki”, a stad trafiają one do bibliotek.

Autorzy zakładają, że tylko część zaku
pów nowości byłaby dokonywana w ten 
sposób; oprócz tej metody biblioteki pro
wadziłyby uzupełniające zakupy w siec’ 
księgarskiej. Rolą bibliotek wojewódzkich 
— publicznych i pedagogicznych — było
by konsultowanie zamówień i współpraca 
z P.P. „Dom Książki”.

Propozycje te, jak wspomnieliśmy, nie 
rozwiewała wszystkich wątpliwości. Już 
teraz warto też zwrócić uwagę na istotne 
mankamenty projektowanego systemu. Za
liczyć do nich można:

— wysoki stopień komplikacji struktu- 
ralno-funkcłonalnej. co czyni go mało 
przejrzystym. Na najwyższym poziomie 
systemu występuje aż 6 instytucji wyko
nawczych i konsultacyjnych. Kto przesko
czy tę biurokratyczną drabinę? Zbyt wiele 
przewidują autorzy konsultacji i uzgod
nień — tutaj idea rozmyje się o terminy, 
odpo wiedzialność, wykonawców, środiki. itd.

— wydłużony cykl przekazywania infor
macji, podobnie jak cykl realizacji, który 
na dodatek ma absorbować WBP i PBW,

— wysoki stopień uzależnienia od sieci 
księgarskiej na szczeblu centralnym i re

gionalnym, i to uzależnienia wysoce sfor
malizowanego, co w perspektywie nie da- 
je prognoz optymistycznych.

Niezależnie od tych uwag godzi się przy
znać, że przedstawione propozycje stano
wią istotny punkt wyjścia do dalszych roz
ważań i studiów nad problemem.

N a s z a  i d e a
choć w pewnych miejscach jest zbieżna z 
propozycjami Sekcji Bibliotek Publicznych 
i Związkowych, wyrasta jednak z nieco 
innych przesłanek. Wychodzimy oto z za
łożenia, że dotychczasowe przedsięwzię
cia oparte były na błędnym przeświadcze
niu nakazującym szukać systemowych roz
wiązań wewnątrz sieci bibliotecznych; bi
blioteki same na siebie nakładały (czynią 
to nadal nie tylko w zakresie gromadze
nia i opracowania zbiorów) dodatkowe o- 
bowiążki, które miały na celu podniesienie 
sprawności funkcjonowania instytucji. Jest 
to oczywiste ograniczenie strukturalno-in- 
stytucjonalne i źródło wielu utrapień i 
niepowodzeń, choć daje się naturalnie wy
tłumaczyć zwykłymi codziennymi konie- 
cznościami polskiej rzeczywistości. Są to 
jednak zjawiska z gruntu szkodliwe, ha
mujące realizacje podstawowych celów. 
Wynika z tego, że formułując zalecenia 
pod adresem przyszłego systemu, należy 
zwrócić uwagę na to, by jego człony kon
stytutywne usytuowane były poza siecią 
biblioteczną, a więc poza odbiorcami.

Drugą istotną sprawą jest charakter re
lacji wewnątrz systemu, albo inaczej — 
kwestia, na jakich zasadach mają opierać 
się stosunki między jego ogniwami. Mimo 
całego szacunkù dla uczuć przyjaźni i bra
terstwa, nie wydaje się właściwe, aby ten 
typ stosiunków był najlepszy, nie opowia
damy się też ani za dobrosąsiedzką wymia
ną, ani za nakazami administracyjno-for- 
malnymi. Najzdrowszy charakter relacji 
mogą zapewnić tylko kategorie ekono
miczne.

Kolejnym pakietem problemów są cele 
i zadania systemu, które muszą być jasno 
określone z przyczyn oczywistych. Wy
mieńmy kilka z nich. Przede wszystkim 
chodzi o właściwe zaopatrzenie bibliotek 
w książki i inne materiały, zgodnie z ich 
potrzebami i funkcjami społecznymi. W 
sytuacji jak obecna chodzi również o za
gwarantowanie priorytetu w zakupach. W 
tej mierze realizowałaby się jedna funk
cja o charakterze ideologicznym — byłby 
to mianowicie instrument polityki kultu
ralnej. Idąc dalej — niezależny od sieci 
księgarskiej system zaopatrzenia bibliotek 
zapewniłby bibliotekom wszystkich szcze
bli samodzielność w doborze książek, zgod
nie z właściwościami środowiska społecz
nego, czego nie zapewniają centralizacyj- 
ne rozwiązania. System ten miałby następ
nie na celu uproszczenie drogi książki do 
biblioteki (bez szczebli pośrednich), ogra
niczenie czynności powtarzalnych-. — tech
nicznych i pomocniczych oraz uzyskanie
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wysokich efektów ekonomicznych i orga
nizacyjnych.

W świetle poważnych uwag rysują się 
zasady, które muszą być bezwzględnie za
chowane, jeśli jakikolwiek system, nieza
leżnie od warunków i rozwiązań' organi
zacyjnych, ma okazać się sprawny i opty
malny. Można je sformułować następująco:

— gromadzenie i opracowanie zbiorów 
nie było, nie jest i nie będzie wyłącznie 
wewnętrzną sprawą bibliotek,

— sprawny, efektywny i racjonalny sy
stem gromadzenia i opracowania zbiorów 
winien obejmować różne instytucje, któ
rych przedmiotem działalności jest książ
ka — człony konstytuujące system powin
ny mieć charakter usługowy wobec sieci 
bibliotecznej,

— system winien mieć charakter pow
szechny, otwarty, elastyczny oraz obiek
tywny, co oznacza, że jego istnienie jest 
niezależne od udziału w nim poszczegól
nych bibliotek,

— system winien mieć charakter funk
cjonalny, a nie sformalizowany, co ozna
cza, że udział bibliotek jest dobrowolny i 
oparty na korzyściach, jakie placówki bi
blioteczne z niego wynoszą.

Nie wdając się w szczegóły związane z 
organizacją (koncepcje organizacyjne mo
gą być różne z zachowaniem powyższych 
reguł) uważamy, że jego podstawą powin
ny stanowić dwie instytucje:

•  przedsiębiorstwo (lub przedsiębior
stwa) zaopatrzenia bibliotek (najlepiej wy
dzielone ze ,,Składnicy Księgarskiej” lub 
autonomiczne w jej ramach),

•  przeprofilowany Instytut Bibliogra
ficzny BN (lub inny instytut specjalnie po
wołany).

Do zadań pierwszej instytucji należało
by zaopatrywanie bibliotek w książki oraz 
karty katalogowe i karty książki (druk we 
własnym zakresie) na pełnych zasadach 
rachunku ekonomicznego.

Funkcje drugiej instytucji obejmowały
by obsługę systemu zaopatrzenia bibliotek, 
bieżącą obsługę informacyjną poprzez wy
dawanie adnotowanej bibliografii zaleca
jącej (podstawa systemu — pełny zapis 
bibliograficzny, klasyfikacja, abstrakt) i 
innych druków informacyjnych oraz po
moc bibliotekom w zakresie polityki gro
madzenia.

Realizacja przedsięwzięcia wymagałaby 
spełnienia wielu ważnych warunków fi
nansowych, organizacyjnych, a także in
westycyjnych. Są to warunki oczywiste, 
ale rozłożone w czasie nie stanowiłyby za
sadniczej przeszkody wobec oczekiwanych 
efektów; efektów — podkreślmy to — 
zarówno dla bibliotek, jak i dla księgarń, 
które też mają swoje problemy do roz
wiązania. A poza wszystkim nie tylko 
warto, ale i trzeba o tym mówić.

EWA GOŁĘBIOWSKA
TARNOBRZEG -W B P

POZJAZDOWE REFLEKSJE
Sala wypełniona po brzegi. Jeszcze chwi

la, a rozpoczną się obrady Krajowego 
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich. Więikszość uczestników z 
plakietkami „Solidarności” — pozwala to 
przypuszczać, iż dysputy będą zażarte, 
konkretne, wyznaczające kierunki działa
nia SBP na najbliższe lata. Jeszcze trwają 
powitania, pogwarki, nieskrępowanie pły
nie: „Co 1 tu też dyrektorzy...?” „Ci to 
jeszcze nie najgorsi — peroruje wtajemni
czona, doktoryzująca się dama. — Było 
nie było wszyscy przyniesieni w teczkach. 
A tu jak się dostali...?”

A .gdyby tak autodafé?!
Ale i oto rozpoczyna się. Przedstawiciele 

władz państwowych i partyjnych zasiedli 
wśród demos — to, była pora, by twarzą 
w twarz wypowiedzieć całą prawdę, tra
giczną prawdę naszego bibliotekarstwa; by 
wespół podjąć najpilniejsze sprawy do rea
lizacji.

Obrady. Większość dyskutantów odczy
tuje przygotowane wcześniej wystąpienia. 
We wszystkich przewija się problem sa
morządności, niezawisłości, demokratyza
cji życia, struktur poziomych. Raz po raz 
pada ubolewanie, że jesteśmy grupą za

wodową, do której odnowa przyszła naj
później (przynosi ją Zjazd!?). A przecież 
już dziewięć miesięcy po Sierpniu i miast 
haseł — które oby nie stały się pustą wy
liczanką — winny z trybuny Zjazdu paść 
konkretne, obwarowane terminami reali
zacji propozycje działań, zmierzających do 
odnowy status quo naszego bibliotekar
stwa. Dlatego szokowało upajanie się mów
ców odnowicielskimi hasłami, szermowanie 
inwektywami, skłócanie środowiska.

Czyżby tak pojęte były zmagania tych z 
Wybrzeża? Co mamy do zaofiarowania im 
w zamian?

W wypowiedziach nie mogło zabra
knąć ostrych, gorzkich, krzykliwych słów 
adresowanych do Ministra Kultury i Sztu
ki, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich, dyrektorów bibliotek. 
Rozliczano przeszłość — chaotycznie, 
mgławicowo, niekiedy nawet urojeniowe. 
Demokracji stało się zadość, gorzej, iż nie 
wniosło to nic do sprawy. Ale co powiedzia
no, to powiedziano! I tak: że urzędnicy od 
kultury o lokajskiej mentalności manipu
lują, i to dowolnie (!), że ci z demobilu 
politycznego stanowią nieudolny trzon 
kierownictwa bibliotek, że Stowarzyszenie 
było tworem nijakim, dającym sobą powo
dować. Takich i tym podobnych ogólników 
było wiele, nikt jednak nie wysunął kon
kretnych zarzutów, nie wskazał tych, któ
rzy zawinili, zawładnęli, zaprzepaścili.
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Rozumiem ten wybuch emocji — ma on 
swoje podłoże i uwarunkowania, ale 
przecież nie może stanowić wartości sa
tysfakcjonującej, gdyż nie prowadzi do 
rozwiązania interesujących nas spraw i 
godzi w jednostki zasługujące za swe o- 
siągnięcia i poziom prac na nasz szacu
nek.

Jest publiczną tajemnicą, że sprawy bi
bliotek nigdy — nawet w czasach sukce
sów — nie stanowiły przedmiotu szcze
gólnej troski władz. Przypuszczam, iż i Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki zajmowało po
zycję podobną naszej w kolejce po dobra 
na kulturę.

Wegetowanie nasze stało się normalno
ścią! Dlatego też uczyńmy wszystko, by 
wydźwignąć się z tego upodlającego poło
żenia, przy tym czyńmy to metodami nie 
hańbiącymi nas samych.

Stąd nie w bełkotliwym negowaniu i 
krytykowaniu, nie w wykorzystywaniu 
swego esprit i pozycji dla siania zamętu 
upatruję drogę naprawy. Quasi-bohaterów 
zawsze mieliśmy wielu! Cóż, łatwiej czy
nić zarzuty innym z tego, iż ich działa- 
niô m brakło skuteczności, łatwiej powie
dzieć, iż zna się dyrektorów, którzy roz
łożyli biblioteki do dna, niż zażądać ich 
usunięcia, niż samemu zorganizować akcję 
protes,tacyjną.

C’est la vie!
To prawda — mówiono o tym na Zjeź-. 

dzie — że obecny stan bibliotek budzi po
ważny niepokój i wymaga natychmiasto
wych, konkretnych przedsięwzięć. Nie my
ślę jednak wdawać się w dywagacje, ile 
w tym czyjej winy, co nie oznacza, że 
nie jestem za rozliczeniem, i to każdego 
(tak — każdego!); interesuje mnie nato
miast, jak obecnie będą rozwiązywane na
glące problemy bibliotekarstwa i z jakimi 
efektami.

Byłam przekonana, że ńa zjeździe zosta
ną przeałożone alternatywne propozycje 
reformy, i to przez tych, których dotych
czas „hamowano”, którzy dotąd nie mogli 
dać upustu swej „głębi merytorycznej”, 
czy też wreszcie przez ekspertów od bi
bliotekarstwa. Myliłby się jednak ten, kto 
by sądził podobnie jak ja. Zawsze prze
cież można powiedzieć — co też uczyniono
— iż z delegatami było coś nie tak, że 
dały o sobie znać skutki wieloletniego re
żimu, że... że... Znana śpiewka: „to nie my
— to oni”.

Nie obawiam się jednak o program dzia
łania SBP. Materiałów do opracowania go 
jest dość (choćby postulaty okręgów SBP), 
idzie jedynie o to, by z tej wielości wy
brać to, co ważne, najistotniejsze. Ufamy, 
że jest 'to zadanie na miarę nowo ukon
stytuowanego Zarządu i że wkrótce bę
dziemy mogli zapoznać się z credo prze
wodniczącego ZG SBP, jak też posłyszeć 
o konkretnych poczynaniach Zarządu.

Nie ulega wątpliwości, iż tempo pracy

ZG winno być dostosowane do tempa 
przemian zachodzących w naszym kraju i 
że Stowarzyszenie winno przejąć w sto
sunku do władz rolę inspiratora, doradcy, 
a nawet niekiedy egzekutora. W tych 
przedsięwzięciach ZG może liczyć na po
parcie wszystkich bibliotekarzy, w prze
ciwnym razie będzie to twór statystyczny, 
zrzeszający członków spod znaku „tak wy
pada”.

Czas jednak nagli. Problemem, który 
winien od zaraz stanowić przedmiot dzia
łania SBP, to sprawa książki. Napisano i 
wypowiedziano wiele słów w tej sprawie, 
ale przecież nie o sygnalizowanie proble
mu idzie.

Już najwyższy czas, by Stowarzyszenie
— które jest do tego predystynowane — 
zajęło należne miejsce wśród decydentów 
wyznaczających kierunki produkcji wy
dawniczej. Głos bibliotekarzy winien sta
nowić o polityce wznowieniowej! Nasze 
księgarnie zalega za dużo książek nie ma
jących nabywcy, podczas gdy polskie dzie
cko coraz ■ częściej nie może wypożyczyć 
upragnionej lektury. Po prostu książek 
dla dzieci (i nie tylko!) brak. Dopilnujmy
— bo przecież i na bibliotekarzach spo
czywa odpowiedzialność za to, co dzieje 
się w kraju — by to, co jest i będzie wy
dawane było na miarę potrzeb społeczeń- 
S'twa, by nie godziło w nasz byt narodowy. 
Zarżnijmy od przeprowadzenia batalii w 
sprawie zwiększenia produkcji książek dla 
dzieci — jest to sprawa najpilniejsza i 
mimo kłopotów poligraficznych powinna 
być rozwiązana z pozytywnym skutkiem 
jeszcze w bieżącym roku.

Kolejna sprawa to zabezpieczenie środ
ków na działalność bibliotek i na ich mo
dernizację. Środki te nie mogą dalej pozo
stawać na dotychczasowym poziomie, nie 
mogą też być w byle jaki sposób wyko
rzystywane przez biblioteki.

Talk się stało, iż większość z nas uwie
rzyła w perspektywicznie rosnącą niemoc 
i niezdolność zaradzenia tej sprawie. Dla
tego było wiele wypowiedzi o skansenach 
bibliotecznych i o przysłowiowej nędzy na
szych placówek. Takie stawianie sprawy 
jest dla mnie anachronizmem, przy tym 
godzi w nas jako grupę zawodową; po pro
stu przywykliśmy do byle czego i co tu 
mówić — wygodnie nam z tym, a gorset 
maluczkich nie uwiera. Stąd też koniecz
ność, by Stowarzyszenie jako nasz repre
zentant czuwało nad przydziałem i wyko
rzystaniem środków przeznaczonych na bi
blioteki. Wierzę, iż środki na kulturę będą 
rokrocznie większe, lecz już teraz należy 
współdziałać z MKiS, by fundusze przyz
nane w tym roku nie podlegały zabloko- 
waniom czy też tzw. oszczędnościom. Na
tomiast zarządy okręgów — w myśl de
mokracji uczestnictwa — niechaj rozlicza
ją wojewódzkie biblioteki z wykorzystania 
tych środków, tym bardziej że w naszych 
działaniach powinna obowiązywać zasada 
maksymalnej skuteczności. Może obruszy
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się ktoś takim stawianiem sprawy, ale od
powiem jedno — w województwie tarno
brzeskim potrzeba jeszcze dwu, maksymal
nie trzech lat, by sfinalizować sprawę mo
dernizacji wszystkich bibliotek publicz
nych.

Przyznaję, iż koniecznością jest zorgani
zowanie central zajmujących się sprzętem 
podstawowym i poligraficznym dla biblio
tek, przy czym przekonana jestem, że nie 
jest to sprawa aż tak trudna, choć przez 
lata nie mogła doczekać się realizacji. Po 
prostu potrzebny jest człowiek, który 
miałby znajomość tych sprąw i odpowied
nie gwarancje MKiS, legalizujące takowe 
przedsięwzięcie. Dlaczego takiej działalnoś
ci nie miałoby firmować Stowarzyszenie, 
zwłaszcza iż jest to jedyna droga rozwią
zywania podstawowych problemów biblio
tek?
. Jednak realizacja najbardziej przemyś

lanych i uściślonych planów będzie zale
żeć od współpracy i dyscypliny nas wszy
stkich, którzy związani jesteśmy z biblio
tekarstwem. Stąd konieczność aktywnego 
uczestnictwa wszystkich bibliotekarzy we 
wszystkich istotnych sprawach zawodu, 
jak też w ustalaniu zadań i ich realizacji. 
Bibliotekarz, i to ten pracujący w terenie 
(a tych jest najwięcej), rzadko bywa 
przedmiotem naszych dysput, analiz. Trak
tuje się go najczęściej statystycznie, ciąg
le nie wierząc w jego umiejętności, zdol
ności, ot, jako otwieracza placówki. Wielu 
z nich identyfikuje się z takim pojmowa
niem ich roli zawodowej, wielu trafiło do 
bibliotek przypadkowo, ale większość sta
nowią ci, którzy świadomie i odpowie
dzialnie traktują sWoje obowiązki.

Między innymi na rzecz tych właśnie 
bibliotekarzy powinni pracować nasi nau
kowcy, ale jak dotąd nie można mówić o 

-takim współdziałaniu. Za to non-stop pro
wadzi się naukowe badania (zza'biurka!),

' za to bez ' przerwy słyszy się o koniecz
ności przeanalizowania choćby najoczywi- 
strzego problemu koniecznie w sposób 
naukowy, a najbłahszym publikacjom 
przydaje się miano „naukowe”. Nie 
chciałabym nikogo urazić — gdyż są ta
cy, których prawdziwie szanuję i lubię 
— ani potępiać wszystkiego w czambuł, 
ale takie poczynania specjalistów — teore
tyków trącą kompleksem „niepełnej nau
kowości”.

A już zupełnie niezrozumiałym jest — 
tym bardziej że środki finansowe winniś
my wydatkować rozsądnie — dlaczego eg

zystuje tak wiele ośrodków^ kształcących 
bibliotekarzy zaocznie i stacjonarnie i dla
czego tak niewielu absolwentów trafia do 
bibliotek publicznych. A podobno istnieje 
problem ich zatrudnienia?! Czyżby tylko 
praca naukowa lub kierownicza była ich 
przeznaczeniem?

Inny problem to jakość studiów. Na. 
zjeździe wiele mówiono o tej sprawie. I ta 
dziedzina nie może obejść się bez reform. 
Już widzę — takie marzenia dominowały 
— jak akademie smorgońskie (pomijam 
porządne instytuty) przeobrażają się i sta
ją się na miarę Ecole Normale Superier! 
Cóż, najwyższa pora stworzyć status bi- 
bliotekarza-^praktyka i specjalisty-teorety- 
ka! Wiadomo, bibliotekoznawstwo ze 
względu na swą specyfikę, zawiłość, ma
terię wymaga takiej dychotomii. A ja 
ciągle — naiwnie z pewnością — upieram 
się, że problem nie w dyplomach (które 
mnożą się w zastraszającym tempie), lecz 
w przygotowaniu ludzi do zawodu.

To wszystko unaocznia, iż koniecznością 
jest zorganizowanie przy ZG SBP punktu 
konsultacyjnego (nazwa nieważna), który 
skupiałby ludzi nauki oraz wypróbowa
nych praktyków chcących pracować na 
rzecz bibliotek.

A 'biblioteki — bywa tak, bywa — na 
wsi polskiej pięknieją, odradzają się i tam 
najbardziej potrzeba obecności specjali- 

■ stów, którzy jako doradcy, dydaktycy, au
torzy, propagatorzy pełniliby swe posłan
nictwo. A tego typu kontaktów — mimo 
że raz po raz uda się namówić na przy
jazd naszych luminarzy — • brak i na 
szczeblu województwa. Stąd sprawa zor
ganizowania tego typu pomocy dla biblio
tek powinna znaleźć się w centrum uwagi 
nowo ukonstytuowanego Zarządu.

"Wszystkie poruszone problemy — a za
sygnalizowano tylko te najważniejsze dla 
środowiska tarnobrzeskiego (pomijam 
świadomie sprawę pragmatyki zawodu, 
bo tą z pewnością zajmą się związki za
wodowe) — wymagają obszernej analizy 
i przede wszystkim uczestnictwa nas wszy
stkich w ich rozwiązywaniu.

Więc nie o klikach święcących coraz 
większe triumfy w bibliotekarstwie pero
rujmy (raczej zwalczajmy je, jeśli są), nie 
osłaniajmy naszej bierności i częstokroć le
nistwa modnymi tłumaczeniami, ale za- 
przęgnijmy nasze umysły do przebudowy
wania, doskonalenia, tworzenia. A czas po 
temu.



DANUTA TOMCZYK

35-LECIE BIBLIOTEKI
E

„Gdzież jes t m iejsce dla ciebie w tym  
w ieku zam ętu, książko m ądra, spokojna, 
stopie elem entów  pogodzonych na wieki 
spojrzeniem  a r ty s ty ? ”

(Czesław Miłosz: O ksią żce)

Biblioteka Publiczna w Warce licząca 
obecnie blisko 12 tys. tomów, stanowi po
ważny czynnik podnoszenia poziomu oś
wiaty i kultury mieszkańców miasta i 
gminy. Jest instytucją, w której obok sę
dziwego starca możemy spotkać młodzież 
szkolną i przedszkolną. Wszyscy pragnący 
spędzić pożytecznie czas przychodzą do bi
blioteki, aby wypożyczyć książki do domu, 
względnie przeczytać je na miejscu.

W roku bieżącym biblioteka obchodzi 
35-lecie istnienia, powstała bowiem już w 
roku 1946. W owym czasie zajmowała po
mieszczenie o powierzchni 44 m  ̂ a jej 
księgozbiór, liczący kilkaset pozycji, udo
stępniano zaledwie 3 razy w tygodniu. 
Frekwencja była bardzo mała. Kierowni
kiem tej niewielkiej placówki została Ma
ria Kaczyńska.

W trosce o roizwój czytelnictwa biblio
teka stale zwiększała swoje zbiory, jed
nocześnie zwracając dużą uwagę na dobór 
odpowiednich książek. I tak w roku 1950 
księgozbiór składał się z 1 361 wol., a, z bi
blioteki korzystało 130 czytelników ( w 
tym 40 kobiet i 90 mężczyzn). W ciągu 
roku bibliotekę odwiedziło 4455 osób, któ
re wypożyczyły 5 300 wol.

Oprócz wypożyczania książek biblioteka 
proyzadziła głośne czytanie, dyskusje, or
ganizowała wystawy książek, szczególnie 
z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy.

Rok 1960 przyniósł dalszy rozwój pla
cówki. Księgozbiór wzrósł do 5 108 wol., 
a liczba czytelników do 593. W.ypożyczyli 
oni 12 880 woluminów. We wspomnianym 
roku zaczęły rozwijać się punkty biblio
teczne, w wyniku czego powstały trzy pla
cówki, które zarejestrowały 77 czytelni
ków. W Dniach Kultury, Oświaty, Książki 
1 Prasy w roku 1974 biblioteka była 
współorganizatorem kiermaszu, ńa którym 
podpisywali książki tak wybitni literaci 
jak Janusz Przymanowski, Lesław Bartel
ski, Leszek Prorok, Edward Hołda.

Z chwilą powstania województwa ra
domskiego — Biblioteka Publiczna w Wâr- 
ce dysponowała już księgozbiorem liczą
cym w mieście 10 324 tomy oraz w trzech 

. podległych placówkach na terenie gminy 
— 17 072 tomy. W Warce istniały wówczas 
3 punkty biblioteczne, w terenie było ich 
24. W mieście prowadzono także oddział 
dla dzieci, w którym młodzi czytelnicy

MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W WARCE-EXLIBRIS

mieli do wyboru 2 357 wol. Ruch w biblio
tece był ożywiony w ciągu całego dnia, a 
dowodem zainteresowania, jakim książka 
cieszyła się wśród najmłodszych, jest wy
soka liczba czytelników — 700.

'W roku 1976 biblioteka uczestniczyła w 
wielkim przedsięwzięciu pn. „Krajobrazy 
kultury miast i gmin ziemi radomskiej”. 
Dzięfki tej akcji odkryto i spopularyzowa
no wielu twórców ludowych, artystów 
wiejskich, a sama impreza spełniła zało
żony cel, tj. doprowadziła do wyzwolenia 
inicjatyw społecznych na rzecz ożywienia 
ruchu kulturalnego w środowisku wiej
skim. W ramach tej akcji w turnieju wie
dzy o regionie pod hasłem „Poznajemy 
Ziemię Radomską” czytelnik Biblioteki w 
Warce, uczeń Marek Toimala, zajął II miej
sce w skali wojewódzkiej.

Czytelnicy aktywnie uczestniczą w wie
lu konkursach organizowanych tak przez 
bibliotekę macierzystą, jak i przez Woje
wódzką Bibliotekę Publiczną w Radomiu. 
Biorą też udział w konkursach ogólnopol
skich, zdobywając wyróżnienia i nagrody. 
W konkursie „Echa tamtych dni”, zorga
nizowanym z okazji 60 rocznicy Rewolu
cji Październikowej, młodzi czytelnicy bi
blioteki w Warce otrzymali wyróżnienia 
w dziale plastyki. Brali oni również udział 
w konkursie wiedzy o Ludowym Wojsku 
Polskim „Drogi Braterstwa i Przyjaźni”, 
zorganizowanym w roku 1978.

Z dniem 1 stycznia 1978 roku Biblioteka 
Publiczna w Warce została przekształcona 
w Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Podporządkowano jej filie w Grzegorzewi- 
cach. Nowej Wsi i Klonowej Woli oraz 21 
punktów bibliotecznych, mieszczących się 
w klubach „Ruchu”, „Rolnika” i domach 
prywatnych. Ogółem w mieście i gminie 
księgozbiór wzrósł do 29 063 wol. Z- każ
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dym dniem rejestrowało się coraz więcej 
czytelników. — na koniec 1978 roku było 
ich 3 239.

W jubileuszowym dla biblioteki roku 
1981, MGBP w Warce dysponuje bogatym 
księgozbiorem liczącym 29 943 wol. (w tym 
miasto 11 847 wol.), posiada filię dla dzie
ci z księgozbiorem 2 656 wol., w której ob

sługuje 715 młodych czytelników. Tylko 
w roku 1980 wypożyczono 50 244 tomy.

Biblioteka w Warce spełnia obecnie 
niezwykle ważną rolę w kształtowaniu ży
cia kulturalnego miasta i regionu, stając 
się placówiką o istotnym znaczeniu dla 
przemian, jakie dokonują się na Ziemi Wa
reckiej.

Nowe czasopismo 

bibliotekarskie
Po czterech lataoh przerwy Wojewódz

ka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. 
Mikulskiego we Wrocławiu ma znów włas
ne czasopismo. Jest to kwartalnik zatytu
łowany „Książka i Czytelnik”. Jak zapew
nia redakcja, będzie on nawiązywał do 
wydawanych w latach 1955—1976 „Mate
riałów Metodycznych”, służąc dolnośląs
kiemu środowisku bibliotekarskiemu in
formacjami na temat doskonalenia war
sztatu zawodowego, metodyki pracy z czy
telnikiem, stanowiąc przy tym płaszczyznę 
wymiany doświadczeń. W większym wy
miarze natomiast pismo służyć ma publi
kowaniu wyników analiz i badań nauko
wych, jako że jest organem biblioteki ma
jącej od r. 1978 status naukowy. Ponadto 
redakcja deklaruje, iż przeznaczy wiele 
miejsca sprawom Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich, drukując zarówno 
materiały informacyjne jak i publicystycz
ne.

Pierwszy numer pisma, który ukazał się 
w maju br. ma dosyć specyficzny charak
ter. Oto najważniejszą jego część zajmu
ją referaty poświęcone osobie patrona bi
blioteki, Tadeusza Mikulskiego, które wy
głoszone zostały na sesji zorganizowanej 
w październiku 1978 r. Autorami ich są 
Czesław Hernas i Roman Kaleta — ucz
niowie i współpracownicy wybitnego wro
cławskiego polonisty, twórcy szkoły badań 
nad historią literatury polskiej okresu 
Oświecenia.

W dalszej części numeru Jadwiga Bień
kowska i Elżbieta Foryś omawiają wy

dawnictwa WiMBP we Wrocławiu, opu
blikowane w latach 1977—1980, a więc 
wtedy, gdy dolnośląskie środowisko biblio
tekarskie pozbawione było własnego cza
sopisma. Były to głównie prace biblio
graficzne, materiały z konferencji i sesji 
organizowanych przez bibliotekę, mate
riały szkoleniowe dla bibliotekarzy, publi
kacje statystyczne oraz konspekty lekcji 
bibliotecznych — w sumie kilkadziesiąt 
tytułów. Z ankiety rozpisanej przez au
torki wśród użytkowników tych wydaw
nictw wynika, że najbardziej poszukiwane 
i cenione były materiały do pracy z dzieć
mi i młodzieżą, scenariusze wystaw okoli
cznościowych, kalendaria rocznic oraz wy
kazy książek zalecanych do zakupu. Po
nadto sygnalizowano potrzebę rozpowsze
chniania przepisów prawnych dla biblio
tek, uaktualniania informatorów o pisa
rzach dolnośląskich oraz wydawania po
dobnych publikacji o wybitnych twórcach 
kultury i nauki. Domagano się także 
wznowienia czasopisma metodycznego.

Klamrę spinającą okres od zamknięcia'' 
„Materiałów Metodycznych” do inaugura
cji kwartalnika „Książka i Czytelnik” sta
nowi obszerne kalendarium ważniejszych 
wydarzeń związanych ze sprawami książki 
i bibliotek na terenie województwa wroc
ławskiego, opracowane przez Urszulę Wro
nę.

Pismo wychodzi w bardzo skromnej sza
cie zewnętrznej, powielane jest metodą 
małej poligrafii w nakładzie 500 egzem
plarzy. Przytoczone tu wyniki ankiety do
wodzą jednak, że było ono przez środowi
sko bibliotekarskie oczekiwane i można 
mieć nadzieję, że oczekiwań tych nie za
wiedzie.

StK.

PIERWSZY SALOM KSIĄŻKI
W PARYŻU

Pierwszy Salon książki w Paryżu, zorga
nizowany w dniach od 22 do 27 maja br. 
stał się ogromnym sukcesem. Żeby wejść 
do Grand Palais, gdzie miała miejsce ta 
impreza, trzeba było czekać w kolejce — 
co prawda tylko około dziesięciu minut — 
ale dla Francuzów rzecz to i tak rzadko

spotykana i dosyć szokująca. Przez dwa 
pierwsze dni przez sale, w których usta
wiono 350 stoisk dla 700 wydawców, prze
winęło się ok. 50 tysięcy gości. Prezento
wano pozycje najnowsze i-te już nieco za
pomniane, wyciągnięte na tę okazję z ma
gazynów. Zresztą nie tylko prezentowa
no... W odróżnieniu od np. Międzynarodo
wych Targów Książki w Warszawie, urzą
dzanych, przynajmniej custatnio, chyba tyl
ko dla podtrzymania miłego złudzenia u- 
czestnictwa w światowym ruchu edytor
skim i zapomnienia o ostatnim miejscu w
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Europie w ilości książek na statystycznego 
obywatela, można było w Paryżu nie tyl
ko na książki* popatrzeć ale i nabyć je. Co 
zresztą stało się powodem nieuczestnicze- 
nia w imprezie dwóch poważnych firm 
wydawiniczych — Le Seuil i Minuit. Uzna
ły one, że bezpośrednia sprzedaż dokony
wana przez wydawcę zagraża księgarzom 
francuskim — m.in. poprzez stworzenie 
wrażenia, że pewne tytuły są dostępne tyl
ko u edytora a nieobecne w księgarniach. 
Co — we Francji — jest nieprawdą. U nas 
zresztą też. W sklepach firmowanych 
przez wydawnictwa nie można kupić żad
nej ciekawej książki tak samo jak i w 
„szeregowych” księgarniach. No chyba, że 
znamy Panią Kierowniczkę...

Paryskiemu Salonowi towarzyszyły też 
liczne imprezy podnoszące jego rangę i a- 
trakcyjność. 24 maja na przykład odbyło 
się święto książki i czytelnictwa uczczo
ne okolicznościowymi wystawami) poświę
conymi wybranym autorom czy gatunkom 
literackim. Zorganizowało je 1500 księ
garń i 1250 bibliotek. Tego samego dnia 
przyznano nagrodę ,,Livre inter” a 26 ma

ja nagrodę bibliotekarzy. Także telewizja 
francuska nie pozostała obojętna nadając 
specjalne reportaże.

Samej ekspozycji atrakcyjności dodawa
ły też mniej już poważne akcje. Wydaw
nictwo Alpha reklamował mówiący .robot 
a Gallimard starał się oszołomić poten
cjalnego nabywcę zgromadzonymi na po
wierzchni 300 m  ̂ 4 tys. tytułów w 10 tys. 
tomów.

I pomyśleć, że tyle trzeba reklamy, żeby 
sprzedać książkę w kraju, w którym stoi 
ona na trzecim miejscu na liście wydat
ków na kulturę (po prasie i telewizji). Co 
prawda nie może być łatwym sprzedanie 
26700 tytułów w 381 min egzemplarzy 

rocznie —: a tyle właśnie pozycji ukazało 
się na francuskim rynku wydawniczym 
tylko w 1979 roku.

No cóż, nam pozostaje tylko pomarzyć...
Chociaż nie jest tak źle. Przecież i pol

skie firmy edytorskie zdołałyby zapewne 
zapełnić po sufit parę sal w Grand Pa
lais...
Bublami wydawniczymi.

(Jerzy R. Kaczyński)

IRENA KOZIOŁ
PRZEMYŚL ~  TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

WIECZÓR POEZJI 
CZESŁAWA MIŁOSZA

Poezja Czesława Miłosza — poety do 
niedawna nieznanego szerszemu ogółowi 
polskiego społeczeństwa — warta jest, aby 
ją spopularyzowap i przybliżyć kręgom 
odbiorców, szczególnie odbiorcom mło
dym. Twórczość poety — chociaż trudna
— w wykonaniu dobrze przygotowanych 
recytatorów może stać się wspaniałym 
przeżyciem artystycznym. Do wykonania 
wierszy należy wybrać zespół doświadczo
ny, ż pewnym stażem recytatorskim. 
Udział w imprezie bierze narrator i 10 re
cytatorów (liczbę ich można zmieniać w 
zależności od ilości wierszy recytowanych).

Wieczór poezji Czesława Miłosza przy
gotowujemy w niewielkiej sali (czytelnia, 
świetlica), mieszczącej kilkadziesiąt osób. 
Staramy się stworzyć odpowiedni nastrój
— podniosły i uroczysty — przez odpo
wiednią dekorację i dobór świateł.

W części pomieszczenia urządzamy wy
stawkę dzieł Czesława Miłosza i materia
łów poświęconych jego twórczości, a więc 
dostępne nam wydania poezji, przekładów, 
esejów, wycinki z gazet, czasopism, ilu
stracje, opracowania krytyczne. Central
ne miejsce powinien zająć możliwie duży 
portret poety. Nie zapominamy i o kwia
tach.

Dla stworzenia miłego i uroczystego na
stroju, jak też dla podkreślenia treści pły

nących ze strof wierszy, przygotowujemy 
taśmy (względnie płyty) z nagraniami mu
zyki Chopina — fragmenty mazurków, po
lonezów, ewentualnie innych utworów 
poLskich kompozytorów. Utwory te nada- 
jemy bądź między recytacjami, bądź też 
w czasie wygłaszania niektórych wierszy.

Imprezę rozpoczynamy cichymi tonami 
muzyki, płynącymi z taśmy lub płyty gra
mofonowej.

R e c y t a t o r  I:
„W służbie polskiej poezji żyć

postanowiłem.
Choćby przyszło mi zostać nieznaczącym 

pyłem
Na tej górze, skąd idą nieśmiertelne

błyski.
Trudniej, myślę, ją zdobyć niż paszport 

brytyjski.
Taką może przynajmniej zdołam

posiąść władzę.
Że moją pracą hańbę podstępnie

sprowadzę
Na tych, co siedząc w lipy rozłożystej 

cieniu
Jedną nutę piskliwie grają na

grzebieniu.
A poezja jest prawda”.

(Z tomu „Światło dzienne”, 1953)

N a r r a t o r :
Milczenie otaczało przez wiele lat naj

wybitniejszego dziś polskiego poetę, Cze
sława Miłosza, przebywającego od roku 
1951 na emigracji, najpierw we Francji, 
później w Stanach Zjednoczonych. Nieo
becna była jego poezja w prasie literać-
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kiej i wydawnictwach, sporadycznie tylko 
ukazywały się jego przekłady: „Tygodnik 
Powszechny” w roku 1977 drukował prze
kład Księgi Eklezjasty, w miesięczniku 
„Znak” w numerze 3 z roku 1978 ukazał 
się przekład Ewangelii wg św, Marka, 
„Twórczość” w numerze 2 z roku 1978 
drukowała przekłady kilku „Psalmów” i 
przedmowę poety. O twórczości Miłosza i 
innych „wielkich nieobecnych” upominali 
się pisarze, m.in. na katowickim zjeździe 
Związku Literatów Polskich. Lecz dopiero 
dziś w 50-lecie twórczości autora Traktatu 
poetyckiego, które zbiegło się z przyzna
niem mu w roku 1980 Literackiej Nagrody 
Nobla — można przypomnieć tym, którzy 
zapomnieli, i powiedzieć tym, którzy w 
ogóle nie wiedzieli, o istnieniu Czesława 
Miłosza.

R e c y t a t o r  II:
Dar

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w > 

ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem

kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą

chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby 

za2«lrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim 

jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie

morze i żagle.

R e c y t a t o r  III:
W mojej ojczyźnie

W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę. 
Jest takie leśne jezioro ogromne.
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie r,zucę.

I płytkich wód szept w jakimś zmroku 
ciemnym,

I dno, na którym są trawy cierniste.
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych 

czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.

Śpi w niebie moim to jezioro cierni. 
Pochylam się i widzę tam na dnie 
Blask mego życia. I to, co straszy mnie. 
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki

spełni. 
(1937, Warszawa)

N a r r a t o r :
Laureat Nagrody Nobla za rok 1980 w 

dziedzinie literatury, Czesław Miłosz, uro
dził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na 
Litwie, jako syn inżyniera drogowego Alek
sandra i Marii z Kunatów. W Wilnie ukoń
czył gimnazjum im. Króla Zygmunta Au
gusta (1929), a następnie prawo na Uniwer
sytecie im. Stefana Batorego (1934). W zbio

rze esejów Rodzinna Europa (Paryż 1959), 
obfitującym w wątki autobiograficzne, po
mieścił wiele reminiscencji tłumaczących 
jego duchowy rodowód i myślową struk
turę. Czesław Miłosz debiutował w roku 
1930 wierszami ogłoszonymi w czasopiśmie 
,,Alma Mater Vilnensis”. Był współtwórcą 
literackiej grupy „Zagary” która miała is
totne znaczenie dla polskiej awangardy. 
Pierwszy tom wierszy — Poemat o czasie 
zastygłym, wydany w roku 1933; przyniósł 
mu nagrodę wileńskiego Związku Litera
tów i stypendium umożliwiające studia 
w Paryżu w. latach 1934—1935. Drugi tom 
wierszy Trzy zimy opublikował w 1936 
roku w Wilnie.

R e c y t a t o r IV:
Fragment (Paryż 1935)

Siostro, podaj mi wody i przebacz mi
winy.

Twój kornet świeci biały jak Alpy nad 
ranem,

A w jego skrzydłach leżą cieniste doliny, 
Na prawym ziemia Tur, na lewym Galaad. 
Ty masz żydowskie oczy, ja jestem

Słowianin,
Pobił nas i zwyciężył nieugięty świat. 
Łagodnie czoło moje rękami spotykaj. 
Niech jeszcze raz przede mną wzbije się

muzyka
Wioskowych psów nad Wilią,

rozdzwonionych stad.
Zamknij okno, tam idą germańskie

Junony
I skaczą w moje rzeki, senne tonie

burzą.
Gdzie przedtem tylko rybak nad siecią 

niedużą
Stał w czajek i jaskółek goniących się 

kole.
Czarne, wojenne wozy zorały pastwiska,
Lecą ognie chorągwi, aż czerwono

błyska
ściana nad łóżkiem, szklanki dygocą na 

stole.
Nie odchodź, zostań przy mnie. Bo mnie 

się zdawało
Któregoś dnia, że serce nagle bić

przestało
I że W- mojej pościeli leży już ktoś inny. 
Tak samo ciężko ranny, wielki i dziecinny, 
A siostra miłosierdzia stoi odwrócona 
I przędzie długie nici z chmury jak z .

wrzeciona.

N a r r a t o r :
W latach 1936—1939 Miłosz pracował w 

dziale literackim Polskiego Radia w Wil
nie i w Warszawie. W okresie wojny był 
działaczem podziemia kulturalnego. W la
tach 1945—1949 pracował w polskiej pla
cówce dyplomatycznej w Waszyngtonie. W 
roku 1950 wyjechał do Paryża, gdzie peł
nił funkcję attaché kulturalnego ambasa
dy polskiej. W roku 1945 ukazał się tom 
wierszy Czesława Miłosza Ocalenie, pier
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wszy i do niedawna jedyny jego .tom po
etycki, opublikowany w Polsce Ludowej. 

R e c y t a t o r  V:
Piosenka o końcu świata (z tomu Ocalenie)
W dzień końca świata
Pszczoła krąży nad kwiatami nasturcji, 
Rybak naprawia błyszczącą sieć.
Skaczą w morzu wesołe delfiny,
Młode wróble czepiają się rynny 
I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć.
W dzień końca świata
Kobiety idą polem pod parasolkami.
Pijak zasypia na brzegu trawnika. 
Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa 
I łódka z żółtym żaglem do wyspy

podpływa,
Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa 
I noc gwiaździstą odmyka.

A którzy czekali błyskawic i gromów,
Są zawiedzeni.
A którzy czekali znaków i

archanielskich trąb,
Nie wierzą, że staje się już.
Dopóki słońce i księżyc są w górze.
Dopóki trzmiel nawiedza różę,
Dopóki dzieci różowe się rodzą.
Nikt nie wierzy, że staje się już.

Tylko siwy staruszek, który byłby
prorokiem,

Ale nie jest prorokiem, bo ma inne
zajęcie,

Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie.
Innego końca świata nie będzie. 

R e c y t a t o r  VI:
Przypowieść o maku (z tomu Ocalenie)

Na ziarnku maku stoi mały dom.
Pieski szczekają na księżyc makowy,
I nigdy jeszcze tym makowym psom.
Że jest świat większy, nie przyszło do

głowy.
Ziemia to ziarnko — naprawdę nic

więcej,
A inne ziarnka -r- planety i gwiazdy.
A choć ich będzie chyba sto tysięcy,
Domek z ogrodem może stać na każdej.

Wszystko w makówce. Mak rośnie w
ogrodzie,

Dzieci biegają i mak się kołysze.
A wieczorami, o księżyca wschodzie 
Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to

ciszej.

N a r r a t o r :
W roku 1&51 pozostaje Miłosz na Zacho

dzie. Przez następne 10 lat współpracuje z 
Instytutem Literackim w Paryżu. W roku 
1953 publikuje w Paryżu tom szkiców 
Zniewolony umysł oraz tom wierszy Świa
tło dzienne. W roku 1955 wydaje powieś
ci: Zdobycie władzy i Dolinę Issy, w 1957 
roku ukazuje się poemat „Traktat poety

cki”. Jego książki zaczynają wychodzić w 
przekładach na wiele języków. W grudniu 
1956 r. „Życie Literackie” drukuje frag
menty Zdobycia władzy.

R e c y t a t o r  VII:
(...) Do Tadeusza Różewicza, poety

(z tomu Światło dzienne)
Chwała stronie świata, która wydaje

poetę!
Wieść o tym biegnie po wodach

przybrzeżnych,
Gdzie na tafli we mgłach śpiąc pływają 

mewy
I dalej, tam gdzie wznoszą się i opadają 

okręty.
Wieść o tym biegnie pod górskim

księżycem
I ukazuje poetę za stołem
W zimnym pokoju, w mało znanym

mieście.
Kiedy zegar na wieży wybija godzinę.

Ona ma dom w igle sosny, w krzyku 
sarny,

W eksplozji gwiazd i wnętrzu ludzkiej 
dłoni

Zegar nie mierzy jego pieśni. Echo 
Jak w środku muszli starożytność

morza
Nigdy nie milknie. On trwa. I potężny 
Jest jego szept wspierający ludzi.

Szczęśliwy naród, który ma poetę 
I w trudach swoich nie kroczy w

milczeniu.
Tylko retorzy nie lubią poety.
Siedząc na szklanych krzesłach rozwijają 
Długie rulony, metry szlachetności,
A naokoło huczy śmiech poety 
I jego życie nie mające kresu.

Gniewni są. Wiedzą, że ich krzesła
pękną,

A w miejscu gdzie siedzieli nie
wyrośnie

Ani źdźbło trawy. Krąg spalonej siarki. 
Rudy, jałowy pył mrówka ominie.

(1948, Washington D.C.)

R e c y t a t o r  VIII:
C..) Traktat moralny (fragment)

Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyś był jak kamień polny, 
.Lawina bieg od tego zmienia.
Po jakich toczy się kamieniach.
I, jak zwykł mawiać .już ktoś inny, 
Możesz, więc wpłyń na bieg lawiny.. 
Łagodź jej dzikość, okrucieństwo,
Do tego też potrzebne męstwo.
A chociaż nowoczesne państwo 
Na służbę grzmi samarytańską.
Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni,
Byśmy się dobra wyrzec mogli 
I mówiąc: krew jest dzisiaj tania — 
Zasiąść spokojnie do śniadania.
Albo konieczność widząc bredni 
Uznawać je za chleb powszedni.
A więc pamiętaj — w trudną porę
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Marzeń masz być ambasadorem,
Tych marzeń sennych z głębi mroku,
Co mają pulchną twarz baroku,
Albo spokojny żart etruski
W powiekach jak sosnowe łuski.
I trzy tysiące lat się wplata
W twój sen i przeszłość opowiada,
I politycznym twym wybiegom
Wtóruje rechot Rabelego.

N a r r a t o r :
W roku 1960 Czesław Miłosz został za

proszony przez Uniwersytet Kalifornij
ski do Berkeley. Jest tam do dnia dzisiej
szego profesorem litratury polskiej na wy
dziale Języków i Literatur Słowiańskich. 
Tam też mieszka na stałe. W roku 1962 w 
Paryżu ukazał się kolejny tom jego utwo
rów — Król Popiel i inne wiersze, w roku 
1967 Wiersze Miłosza wyszły nakładem 
londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. 
Oprócz innych nagród i wyróżnień uzy
skał w roku 1974 nagrodę polskiego Pen- 
-Clubu za tłumaczenia poezji. Jest dok
torem honoris causa michigańskiego Uni
wersytetu Ann Arbor.
R e c y t a t o r  IX:

Traktat poetycki (Wstęp, 1956 r.)
Mowa rodzinna niechaj będzie prosta.
Ażeby każdy, kto usłyszy słowo.
Widział jabłonie, rzekę, zakręt drogi.
Tak jak się widzi w letniej błyskawicy.
Nie może jednak mowa być obrazem
I niczym więcej. Wabi ją od wieków
Rozkołysanie rymu, sen, melodia.
Bezbronną mija suchy, ostry świat.
Niejeden pyta dzisiaj, co to znaczy
Ten wstyd, jeżeli czyta księgę wierszy,
Jâkby do gorszej ńatury w nim samym
Zwracał się autor w niejasnym zamiarze
Myśl odsuwając i myśl oszukując.
Z przyprawą żartu, błazeństwa, satyry.
Jeszcze się umie podobać poezja.
Jej znąkomitość wtedy się docenia.
Ale te walki, gdzie stawką jest życie.

Toczy się w prozie. Nie zawsze tak było.
I niewyznany dotychczas jest żal.
Służą, nie trwają, romanse, traktaty.
Bo więcej waży jedna dobra strofa
Niż ciężar wielu pracowitych stronic. 

N a r r a t o r :
W uzasadnieniu decyzji ogłoszonej 9 paź

dziernika 1980 r. czytamy, że Czesław Mi
łosz w całokształcie swej twórczości „z bez
kompromisową wnikliwością ujawnia za
grożenie człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów”. Przyznaje na
grody Nobla naszemu poecie jest dziś 
wielkim świętem polskiej literatury, do
wodem uznania dla humanistycznej wy
mowy twórczości literackiej, która zdolna 
jest łączyć ludzi mówiących tym samym 
językiem i trwać ponad zmiennymi po
godami dziejów. „Czesław Miłosz jest 
pisarzem trudnym w najlepszym tego 
słowa znaczeniu — skomplikowanym i in
telektualnym, pobudzającym do myślenia, 
wymagającym uwagi, zmiennym w na
strojach od liryzmu do namiętnego zaan
gażowania, od abstrakcji do konkretów. 
Jest on pisarzem dużej wagi...” Tyle ko
mentarz Akademii Szweckiej.
My posłuchamy jeszcze jednego wiersza. 
R e c y t a t o r  X:

Który skrzywdziłeś (Poezja polska. 
Antologia, 1973)

Który skrzywdziłeś człowieka prostego. 
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając. 
Gromadę błaznów koło siebie mając 
Na Domieszanie dobrego i złego.

Choćby przed tobą wszyscy się
skłonili.

Cnotę i mądrość tobie przypisując, 
Złô te medale na twoją część kując. 
Radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli.

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. 
Możesz go zabić — narodzi się nowy. 
Soisane będą czyny i rozmowy.
Leoszy dla ciebie byłby świt zimowy 
T sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta.

WACŁAWA PIOTROWSKA
DZIAŁDO W O  —  MBP

JULIAN TUWIM
WIECZÓR LITERACKI
DLA MŁODZIEŻY (KL VI-

(Spotkanie rozpoczynamy piosenką w 
wykonaniu Czesława Niemena pt. Wspom
nienie do słów Juliana Tuwima).

Dzień 27 grudnia każdego roku jest ko
lejną rocznicą śmierci poety, którego wier

sze znane są wszystkim czytelnikom od 
lat siedmiu do stu.

Julian Tuwim urodził się w Łodzi 13 
września 1894 roku w rodzinie mieszczań
skiej pochodzenia żydowskiego. Ojciec po
ety, Izydor Tuwim, był urzędnikiem ban
kowym. Matka, Adela z Krukowskich — 
Tuwimowa, pochodziła z rodziny — jak 
pisze Janusz Stradecki — „głęboko wroś
niętej w kulturę polską”.

Atmosferę domu rodzinnego tak scha
rakteryzowała siostra poety, Irena: „W do
mu u nas, niestety, często panowała cięż
ka, napięta atmosfera, grożąca nieuchron
nie krótkimi spięciami,'których bałam się 
panicznie, a których istoty my, dzieci, nie 
mogłyśmy w tamtych czasach zrozumieć”.
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Nie przeszkadzało to widocznie chłopcu w 
demonstrowaniu różnych pomysłów, któ
rych przeważnie był sam aktorem. (...) Pa
miętam jak kiedyś zademonstrował prze
de mną, między innymi, zaczarowane wi
dokówki. Trzymane na długość wyciąg
niętego ramienia, w ciemnościach pod ka
napą lub szafie nabierały nagłe życia. Zi
mowy pejzaż ośnieżony las i stado wilków 
na jego skraju ożywały w ciemnościach. 
Na granatowym niebie ukazywał się nag
łe błyszczący srebrny księżyc i gwiazdy, 
a wilcze ślepia połyskiwały złowrogo jak 
latarki”.

W Łodzi Tuwim przebywał do roku 1916, 
'tu skończył gimnazjum, tu pisał i druko
wał pierwsze wiersze.
Posłuchajmy wiersza pt. Łódź

Gdy kiedyś czołem dosięgnę gwiazd
I przyjdzie chwały mej era.
Gdy będzie o mnie kilkaset miast
Sprzeczać się, jak o Homera,

Gdy w Polsce będzie pomników
mych

Więcej rtiż grzybów po deszczu.
I w każdym mieście zacznie się

krzyk:
,,Ja ciebie wydałem, wieszczu!” —

Niechaj potomni przestaną snuć
Domysły „w sprawie Tuwima”,
Bo sam oświadczam; mój gród —

to Łódź,
To moja kolebka rodzima!

Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym 
Pod niebo inni wynoszą,
A ja Łódź wolę! Jej brud i dym 
Szczęściem mi są i rozkoszą...

Miasto to jako miejsce pierwszych doś
wiadczeń życiowych będzie wielokrotnie 
powracało w'jego twórczości, tak w utwo
rach lirycznych, jak i w artykułach o 
charakterze wspomnieniowym..

W roku 1916 poeta przeniósł się do War- 
s*zawy, z myślą rozpoczęcia studiów na 
Uniwersytecie "Warszawskim. Zamiarów 
tych nie zrealizował. Zaczął wprawdzie 
studiować kolejno na dwu wydziałach: 
prawie i filozofii, ale szybko je porzucił. 
Już wtedy był zaabsorbowany twórczością 
poetycką, tym bardziej, że szybko zaczęła 
ona zdobywać rozgłos. Utwory swe ogła
szał w akademickim piśmie „Pro Arte et 
Studio”, następnie w periodykach, m.in. 
Krakowskich „Maskach” i poznańskim 
„Zdroju”.

Czasy były niezwykłe, bo oto kończył 
się długoletni koszmar wojny, na Wscho
dzie gorzały łuny rewolucji. Polska bu
dziła się z wiekowej niewoli. Zdawało się, 
że stary świat się zawalił, że odtąd ludz
kość będzie kroczyła ku szczęściu.

Te złudne, jakże szybko przez rzeczywi
stość rozwiane nastroje i nadzieje ożywia
ją całą ówczesną poezję. Młodzieńcze utwo
ry Tuwima przenika kipiąca od nadmiaru 
wrażeń i uczuć pasja życia, bije z nich u- 
niesienie i zachwyt nad światem, upojenie

wolnością, wiosną, czarem miłości i przy
rody.

W roku 1918 zbliża się Tuwim do grupy 
młodych poetów, z którymi prowadzi li
teracki kabaret „Pod Pikadorem”, potem 
wspólnie z nimi zakłada miesięcznik lite
racki ,,Skamander”.

Tomiki liryków Tuwima; Czyhanie na 
Boga, Sokrates tańczący, Siódma jesień, 
Wierszy tom czwarty odzwierciedlają w 
pełni atmosferę pierwszych łat niepodleg
łości wśród polskiej inteligencji. Posłu
chajmy kilku wierszy zawartych w wymie
nionych tomikach.

Czereśnie
Rwałem dziś rano czereśnie, 
Ciemnoczerwone czereśnie,
W ogrodzie było ćwierkłiwie. 
Słonecznie, rośnie i wcześnie.

Gałęzie, jak opryskane 
Dojrzałą wiśni jagodą.
Zwieszały się, omdlewając.
Nad stawu odniebną wodą.

Zwieszały się omdlewając,
I myślą tonęły w stawie,
A plamki słońca migały 
Na lśniącej, soczystej trawie.

Akacje
Białe akacje tchną wonią opiłą
Pod nocą srebrno-modrą.
Jak gdyby innych kwiatów nie było 
I wcale być nie mogło.

Te ciemne liście i białe kwiecie 
Szełestnym szemrzą szeptem.
Jak gdybym żadnych głosów na świecie 
Nie słyszał nigdy przedtem.

Tak przez gałęzie lśnią gwiezdne dale 
I taki cichy ten wieczór.
Jak gdybym jeszcze nie kochał wcale 
I tylko Ciebie przeczuł.

Dwa * wiatr y
Jeden wiatr — w polu wiał.
Drugi wiatr — w sadzie grał: 
Cichuteńko, łeciuteńko.
Liście pieścił i szeleścił.
Mdlał...

Jeden wiatr — pędziwiatr!
Fiknął kozła, plackiem spadł. 
Skoczył, zawiał, zaszybował. 
Świdrem w górę zakołował 
I przewrócił się, i wpadł 
Na szumiący senny sad.
Gdzie cichutko i leciutko 
Liście pieścił i szeleścił 
drugi wiatr...

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat.
Parsknął śmiechem cały sąd,
Wziął wiatr brata za kamrata.
Teraz z nim po polu łata,
Gonią obaj chmury, ptaki.
Mkną, wplątują się w wiatraki. 
Głupkowate mylą śmigi.
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w  prawo, w lewo, świst podrygi,
Dmą płucami ile sił,
Łobuzują, pal je licho!...

A w sadzie cicho, cicho...
Rzuciłbym to wszystko

Rzuciłbym to wszystko, rzuciłbym od razu. 
Osiadłym jesienią w Kutnie lub Sieradzu. 
W Kutnie lub Sieradzu, Rawie lub

Łęczycy,
W parterowym domku, przy cichej ulicy.

Byłoby tam ciepło, ciasno, ale miło,
Dużo by się spało, często by się piło. 

Tam koguty rankiem na opłotkach pieją. 
Tam sąsiedzi dobrzy tyją i głupieją.

Poszedłbym do karczmy, usiadłbym
w kąciku,

• Po tym, co nie wróci, popłakał.
po cichu.

Pogadałbym z Tobą przy ampułce wina: 
„No i cóż, kochana? Cóż, moja jedyna?

Żal ci zabaw, gwaru, tęskno do stolicy?
Nudzisz się tu pewno w Kutnie

lub Łęczycy?”
Nic byś nie odrzekła, nic moja kochana. 
Słuchałabyś wichru w kominie od rana...

I dumała długo w lęiku i tęsknicy:
— Czego on tu szuka w Kutnie

lub w Łęczycy?
Moment

W szarym oknie sklepiku stała srebrna
trumienka,

A przed szybą — maleńka, biedna,
chuda panienka.

Zapatrzyła się w okno, w swoje nikłe 
odbicie,

I w trumienkę śmiertelną, i w nieżywe 
swe życie.

I- nie patrząc, patrzała; i nie wiedząc,
wiedziała;

I na morzach płynęła, i pomocy wołała!
Druga połowa lat dwudziestych i lata 

trzydzieste to okres ' najaktywniejszej i 
najwszechstronniejszej działalności literac
kiej Tuwima. Wtedy wydaje swe najlepsze 
zbiory liryków: Słowa we krwi, Rzecz 
czarnołeska, Biblia cygańska, Treść gore
jąca, publikuje wybór satyr: Jarmark ry
mów, ogłasza dużo przekładów, przede 
wszystkim z rosyjskiego (zbiór Lutnia 
Puszkina) oraz wydaje doskonałą antolo
gię Cztery uńeki fraszki polskiej. Posłu
chajmy wierszy z tego okresu.

Prośba o piosenkę
Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój 

świetny.
Spraw, by 'mi serce biło gniewem oceanów. 
Bym, jak dawni poeci, prosty i szlachetny. 
Wichurą krwi uderzał w możnych

i tyranów.
Nie natchnij mnie hymnami, bo nie

hymnów trzeba
Tym, którzy w zżartej piersi pod

brudną koszulą

Czcze serca noszą, krzycząc
, za kawałem chleba,

A biegną za orkiestrą, co gra
capstrzyk królom.

Lecz słowom mego gniewu daj błysk
ostrej stali.

Brawurę i fantazję, rym celny i cienki. 
Aby ci, w których palnę, prosto w łeb

dostali
Kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej

piosenki!
Zmęczenie

Zapomnisz o tej chwili, gdy do domu
wrócisz

I przymkniesz okiennice w sosnowym
, pokoju.

Zmęczony, jakbyś orał, na łóżko się
rzucisz

I będziesz w cieniu drzemał po blasku
i znoju.

Przez serce w okiennicy wpadnie
promyk wąski,

Na ciemnej fotografii rozszczepi
się w tęczę.

Spostrzeżesz przytrzaśnięte przez okno 
gałązki.

Włochaty bąk natrętnię do snu
ci zabrzęczy.

I oddasz się ciężkiemu uśpieniu
w niewolę

Pod tumanem dzieciństwa, co w oczy
napłynie,

A tam łubinem wonnym szaleć będzie pole 
I niebo obłokami pluskać się w głębinie. 

Ciemność
Wulkan strachu za oknem wyrasta. 
Lawą zmroku po brzegi napływa. 
Huczą głuche piwnice miasta.
Wzrokiem judzi północ mrukliwa.

Zwierzę ciężkie, gęste, prastare 
Z góry długo i żmudnie, się toczy. 
Zwierzę z głębin, rozlane, szare 
Niską chmurą zasnuwa oczy.

Smutnie wzdycha noc małomówna. 
Ciemną wodą piwnice bulgocą.
Tak umarła pochłonięta nocą 
Ostatnia księżycówna.

Choinka
Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem 
Świecisz i krążysz 
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,

Ziemio, zieminko.
Wszechświat stał w pokoju 
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemieczko.

Dróżki gwiaździste 
Po gałązkach błyskały 
Mlekiem wieczystym.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze.
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Anioł zaniemówił 
Najpiękniejszym wierszem.

W ostatnim pięcioleciu okresu między
wojennego Tuwim był przedmiotem nie
ustannych ataków. W napaściach tych 
szermowano argumentem, że Tuwim nie 
jest poetą połskim, ałe Żydem, który 
przypadkowo tylko pisze w języku pol
skim psując go i wnosząc obce akcenty.

Lata wojny Tuwim spędził na emigra
cji. Na początku wojny udało mu się — 

•wraz z liczną grupą uciekinierów — prze
dostać za granicę. Najpierw przebywał w 
Paryżu, a gdy i Francja stała się krajem 
okupowanym, wyjechał do Ameryki. 
Pierwszy okres pobytu na drugiej półkuli 
spędził w Brazylii (od 1940 roku), następ
nie przeniósł się do Stanów Zjednoczo
nych, gdzie przebywał mniej więcej od 
połowy roku 1941.

W latach przymusowego wygnania Tu
wim napisał Kwiaty polskie. Posłuchajmy 
fragmentu z tego poematu pt. „Szuflada”.

(...) Mój dom. Mieszkanie. Pokój. Biurko.
A w nim' (pamiętasz?) ta szuflada,
Do której się przez lata składa
Nie używane już portfele,
Wygasłe kwity, wizytówki,
Resztki żarówki, ćwierć-olówki...
Leży tam spinka, fajka, śrubka,
Syndetikonu pusta tubka.
Jakaś pincetka czy pipetka,
Stara, podarta portmonetka.
Kostka do gry, koreczek szklany,
Bilet na dworcu nie oddany,
Szary zamszowy futeralik.
Zeschły pędzelek, lak, medalik.
Przycisk z jaszczurką bez ogona,
Legitymacja przeda-wniona.
Brązowe pióro wypalone
Z białym napisem ..Zakopane”.
Korbka od czegoś, klucz do czegoś.
Lecz już oboje „do niczegoś” —
Słowem, wiesz, jaka to szuflada...
A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz.
Znajdziesz tam mało zasuszone
Serce twe, w gratach zagubione...
Więc nie wyrzucaj nic, nie spi*zątaj...
Przyda, nie przyda się — niech leży.
Oszczędzaj graty przy „porządkach”
W takich szufladach i zakątkach.
Boś z każdym cząstkę życia przeżył (...)
Posłuchajmy utworu muzycznego w wy

konaniu Ewy Demarczyk „Grant Walc 
Briant” do słów Juliana Tu'wima.

Do kraju Tuwim wrócił wiosną 1946 
roku. Był jednym z pierwszych pisarzy 
powracających z Zachodu. Osiedlił się po
nownie w Warszawie i z miejsca rozpoczął 
wielostronną działalność. Był kierownikiem 
artystycznym Teatru Nowego, pracował 
nad przygotowaniem do druku ,,Kwiatów 
polskich” i nad wznowieniami dawniej
szych swych utworów, publikował opra
cowaną przez siebie antologię Polska no
wela fantastyczna (1949).

Objął w ,,Problemach” rubrykę Cicer 
cum caule, czyli groch z kapustą.

A teraz zacytujemy Wam kilka błyskot
liwych myśli i powiedzonek Tuwima.

Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie 
z rybą w zębach.

Radio to cudowny wynalazek, jeden 
ruch ręki i nic nie słychać.

Żołnierz w górach: „Gdyby Pan Bóg 
tworząc te góry miał plecak na ramio
nach, nie wyśmignąłby ich tak wysoko”.

Gdy ci coś wpada do oka, pamiętaj, że 
to odrobina Kosmosu.

Koń ma cztery nogi. Po jednej na każ
dym rogu.

Głupi umie w ciągu jednej godziny za
dać więcej pytań, niż mądry dać odpo
wiedzi w ciągu całego życia.

Ruch kołowy w mieście — suma cudem 
unikniętych katastrof.

Ogród zoologiczny — miejsce, w którym 
zwierzęta przyglądają się ludziom.

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów 
hop. Zobacz najpierw, w co wskoczyłeś.

„Pamiętaj o ubogich, — mawiał pewien 
łódzki fabrykant —■ to nic nie kosztuje”.

Taki pan siada do biurka i całymi mie
siącami pisze powieść. Nie rozumiem. Czy 
nie lepiej wejść do księgarni i kupić so
bie za parę złotych coś gotowego? '

To, co u możnych tego świata nazywa 
się silną wolą, u osłów zwiemy uporem.

W roku 1951 Tuwim otrzymał państwo
wą nagrodę literacką I stopnia,, a więc 
najwyższe wówczas wyróżnienie dla pisa
rza.

Julian Tuwim zmarł nagle 27 grudnia 
1953 roku w Zakopanem, dokąd wyjechał 
wraz z rodziną na urlop. Po jego śmierci 
opublikowano wiele prac na temat jego 
twórczości, a także przystąpiono do kil- 
kutomowego wydania dzieł.

Na zakończenie dzisiejszego wieczoru po
słuchajmy wspomnień Bogdana Ostromęc- 
kiego, zamieszczonych w „Płomyku” z 1973 
roku (s. 716—717).
Czyta chłopiec na podkładzie muzycznym 
(Aria z suity D-dur J. S. Bacha).

Pamiętam do dziś tę chwilę. To było 
wieczorem. Światełka słabych latarń ża- 
rzyły się w tęczowych obwódkach, mgła i 
deszcz jeszcze bardziej głuchym czyniły 
to małe, fabryczne miasto, niedalekie od 
rodzinnego miasta poety, v/ naszym mieś
cie była księgarnia, która od czasu do cza
su s.prowadzała czasopisma literackie. Po
za zalanymi deszczem szybami tej księ
garni ujrzałem numer „Wiadomości Li
terackich”, a na pierwszej stronie widniał 
wiersz z wybitym u góry nazwiskiem au
tora: Julian Tuwim. Ile lat miałem wte
dy? W której byłem klasie? Nie pamiętam. 
Faktem jest jednak, że było to moje pier
wsze zetknięcie się z poezją Juliana Tu
wima, gdy tamten właśnie numer „Wia
domości” stał się moją własnością. Jaki 
to był wiersz? Czy ten o młodości i pięk-
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nie, o czerwonym poranku w mieście. Czy 
ten o chwili, kiedy się rodzi poezja? Czy 
może o ludziach w małym prowincjonal
nym miasteczku, takim jak to, w którym 
wówczas mieszkałem? Nie jest to chyba 
istotne. Dla mnie istotnym stało się to, że 
odtąd poezja Tuwima zaczęła mi towarzy
szyć i stała się bliska. Dlaczego? Może 
dlatego, że wyrażała naszą codzienność, 
powszedniość w sposób tak niecodzienny, 
niepowszechni, przejmująco piękny. Poeta 
przemawiał do nas językiem niezwykłym, 
pełnym uroku, a przy tym był to język po
toczny, język nierzadko podwórka i ulicy, 
pełen zwrotów jakich używało się w roz
mowach codziennych, język wyrażający 
troski i kłopoty zwykłych, pracowitych i 
przeciętnych ludzi, ich walkę o chleb, o 
pracę, o odpoczynek, o spokój, ich prag
nienie kontaktu z przyrodą.

To — jakby to można określić —aktual
ność w poezji, to jej zwrócenie się nie tyl
ko ku wielkim sprawom i tematom — 
były magnesem przyciągającym ku niej 
moją uwagę. A z drugiej strony, jak 
wspomniałem, potoczny i naturalny tak 
Tuwimowskiego języka obfitował w prze
dziwne piękności, w nieoczekiwane zwro
ty i śmiałe zestawienia, kipiał całą ener
gią życia, życia nie tylko tego zewnętrzne
go, widzianego i doświadczonego, ale ener
gią życia zawartą w samym języku, w 
głębinach, tajemnicach mowy rodzimej, w 
tych jej wszystkich nieoczekiwanych od
mianach i przekształceniach, w całym bo
gactwie, które z takim mistrzostwem wy
dobywał i prezentował czytelnikom. Ileż 
tam było dowcipu, humoru, tej zabawy, 
którą tak znakomicie umiał bawić swych 
najmłodszych czytelników także w tak li
cznych swych wierszach dla dzieci! Od
krył Tuwim w języku całe krainy fanta
styki, całe lądy wyobraźni. Jego poemat 
Ziele, noszący podtytuł Fantazja słowo
twórcza, jest doskonałym przykładem ta
kiego właśnie stosunku do słowa, które w 
twórczej wyobraźni artysty nabierało róż
nych barw i odcieni, i brzmień.

W tym poemacie Tuwim próbował do
trzeć do najgłębszych warstw tego, co naz
wał „ojczyzną-polszczyzną”.

Ale my, dorastający młodzi chłopcy, 
którzy z taką powagą braliśmy otaczający 
nas świat, znajdywaliśmy, też w poezji Tu
wima odpowiedzi na nurtujące nas niepo
koje i problemy, także naszego pokolenia, 
naszego czasu. Bo były to lata niełatwe, 
lata, w których do wielu domów pukała 
bieda, a nawet nędza, lata bezrobocia i 
zaostrzającego się kryzysu, światowego, 
którego cienie padały i na nasz kraj, i na 
nasze miasteczko, na najbliższe rodziny. 
I Tuwim wyrażał właśnie obok tak nam 
bliskiego upojenia życiem, przyrodą, mło
dością, także tę drugą stronę rzeczywistoś
ci, lęk przed niewiadomym, przed niesz
częściem, przed złym losem, przed krzyw
dą. Tak, Tuwim był bliski nie tylko tym, 
którzy zdolni byli reagować na wartości

artystyczne jego poezji, na piękno i nie
zwykłość tej niby zwykłej mowy — ale 
także tym, którzy szukali w jego wierszach 
najbardziej serdecznych i bezpośrednich 
wzruszeń, powszechnych wzruszeń każde
go „mieszkańca świata”. To podwójne od
działywanie jego poezji było może przy
czyną tak powszechnej i coraz bardziej 
rosnącej jego popularności. Pamiętam do 
dziś tę chwilę, gdy po raz pierwszy zet
knąłem się z poezją Juliana Tuwima. I 
pamiętam inną chwilę, późniejszą o wie
le lat, gdy udałem się do niego, w celu 
omówienia jakichś spraw związanych z 
nagraniem audycji z jego wierszy. Przy
jął mnie w swym warszawskim mieszka
niu. Był niezwykle ożywiony, serdeczny, 
gościnny. Sypał dowcipami, kalamburami. 
Po jakimś czasie rozmowa zeszła na 
wspomnienia o Łodzi, mieście szczególnie 
bliskim poecie, mieście, w którego zasięgu 
upływała też moja młodość. Wyczułem, że 
staję się w tej rozmowie jakby bliższy,- 
przez sam fakt, że mogłem brać w niej 
udział jako rzeczywisty partner doświad
czeń, związanych z tym jego ,,miejscem 
na ziemi”.

Nie wiedziałem że to już ostatnia roz
mowa, jaką z nim prowadzę. W kilka 
miesięcy później przyszła wiadomość o 
tragicznym dniu 27 grudnia.

W Zakopanem szalał „Halny”, tak da
jący się we znaki ludziom wrażliwym na 
zmiany ciśnienia. Poeta był jakiś niespo
kojny, skarżył się na złe samopoczucie. 
Mówił podobno do żony; „jedźmy stąd, 
jedźmy do domu, jedźmy do Łodzi...”

A przecież od lat mieszkał w stolicy. 
Ale w tych ostatnich chwilach życia myś
lą wracał do domu lat dziecinnych... I 
może z wizją tego odległego dzieciństwa 
odszedł od nas na zawsze. (Odtworzyć z 
płyty: ,,Marsz żałobny Chopina”). 
Materiały potrzebne do przeprowadzenia 
wieczoru:
Płyty: w wykonaniu Ewy Demarczyk

„Grande valse brilliant”
Aria z suity D-dur (J.S. Bach) w wyko
naniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia dyr. J. Krenz. W; Wy
chowanie muzyczne. Ł.0442b.
Wspomnienie w wykonaniu Czesława
Niemena.

Uwagi metodyczne:
W czasie trwania wieczoru należy stwo

rzyć nastrój przez zapalenie świec. Świecz
niki można ustawić na stolikach, przy któ
rych siedzą dzieci — wykonawcy recyta
cji.

Wiersze powinny deklamować dzieci z 
klasy biorącej udział w wieczorze.

Przed wieczorem należy zorganizować 
wystawkę publikacji Tuwima i o Tuwimie. 
Bibliografia:
1. Milska A. Pisarze polscy. Wwa 1972.
2. „Płomyk” 1973 r.
3. Tuwim J. — Wiersze wybrane. Wroc

ław 1964 Zakł. Nar. im. Osśolińskich.
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Trochę inne

punkły bibliołeczne
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Spychowie 

(gm. Świętajno) należy do wyróżniających 
się placówek tego typu w województwie 
olsztyńskim — jest on dobrze wyposażony 
w aparaturę medyczną, posiada oryginal
ny i estetyczny wystrój, wszystkie po
mieszczenia są zradiofonizowane.

Poczekalnia dla chorych odbiega od zna
nego stereotypu — tu chorzy w oczekiwa
niu na wizytę u lekarza słuchają muzyki, 
pogadanek popularnonaukowych na temat 
chorób i ich leczenia oraz przeglądów 
książek nagranych na taśmach magneto
fonowych. Wszystkie książki i broszury 
przedstawione w przeglądzie można na 
miejscu wypożyczyć, w Ośrodku Zdrowia 
działa bowiem punkt miejscowej filii bi
bliotecznej. Punkt ten specjalizuje się w 
udostępnianiu i propagowaniu popular
nonaukowej literatury medycznej.

Katalog aktualnie posiadanych przez 
punkt książek znajduje się również w po
mieszczeniu poczekalni (pod opieką reje
stratorek) i jest dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych.

Punkt biblioteczny w Spychowie działa 
od roku 1978 i prowadzony jest przez pie
lęgniarkę środowiskową — Barbarę Bia
łecką, która była inicjatorką pożytecznego 
przedsięwzięcia.

W związku ze specyfiką swojej pracy

pani Białecka nie zawsze jest obecna w 
Ośrodku Zdrowia — książki udostępniają 
wówczas pracownice rejestracji. Pani Bia
łecka często odwiedza swoich podopiecz
nych w domu i podczas takich wizyt do
starcza im starannie dobrane lektury, 
traktując to jako uzialalnosć profilaKlycz- 
ną. Jednocześnie jest to jedna z form po
pularyzacji literatury medycznej. W ciągu 
pięciu lat swojej pracy w Spychowie Bar
bara Białecka dobrze poznała środowisko 
i jego potrzeby, dobór dostarczonych przez 
nią lektur nie jest więc przypadkowy.

Księgozbiór punktu jest systematycznie 
aktualizowany i poszerzany — pracownice 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyt
nie uwzględniają przy zakupie książek dla 
filii w Spychowie nowości z literatury me
dycznej.

Spychowo liczy ponad 1100 mieszkańców 
— z tego 274 korzystało w r. 1980 z usług 
filii bibliotecznej, a 23 — z usług punktu 
wypożyczeń literatury medycznej. Łącznie 
wypożyczono w ciągu roku 218- książek. 
Przeciętna miesięczna liczba wypożyczeń 
w tym punkcie w roku 1980 wynosiła 15— 
—34, a przeciętna odwiedzin 13—24.

Przedstawiony punkt biblioteczny jest 
zachęcającym przykładem upowszechnia
nia literatury niebeletrystycznej, po którą 
czytelnicy w punktach bibliotecznych się
gają rzadziej aniżeli po literaturę piękną. 
Jednocześnie przykład ten dowodzi, że za
kładając punkty biblioteczne nie należy 
posługiwać się tylko znanymi schematami.

Tego typu punkty biblioteczne, specja
lizujące się w wypożyczeniach literatury z 
określonej dziedziny, można prowadzić nie 
tylko w ośrodkach zdrowia korzystając z 
pomocy pielęgniarek, ale też np. w agro- 
nomówkach poprzez instruktorów służby 
rolnej, siostry PCK sprawujące opiekę 
nad chorymi w domu.

IZABELLA STACHELSKA

N o w e  k s ią ż k i 
d la  d z ie c i 
i m ło d z ie ż y

Z nowości wydanych w okresie od maja 
do lipca 1981 r. dla dzieci najmłodszych 
przeznaczone są książeczki: WIERY BA- 
DALSKIEJ Kto prędko, kto powoli (Wwa 
1981 KAW, zł 12) — łatwe opowiadanko 
prozą, o zwierzątkach, z barwnymi ilu
stracjami H. Guts che, HANNY JANU
SZEWSKIEJ Mój dom, moja ojczyzna 
(Wwa 1981 KAW, zł 12) — nastrojowy 
wierszyk o pięknie naszego kraju, z bar
wnymi ilustracjami H. Krajnik, EWY 
SKARŻYŃSKIEJ Ciepły kraj (Wwa 1981 
KAW, zł 16) — zbiorek 13 wdzięcznych 
wierszyków z wesołymi ilustracjami H. 
Krajnik, PIOTRA SOMMERA Przed snem 
(Wwa 1981 NK, zł 28) — zbiorek 20 po
godnych wierszyków, lirycznych lub żarto
bliwych, zilustrowany interesująco przez 
E. Gaądasińską i MARII KRÜGER Serce 
dzwonu (Wwa 1981 KAW, zł 16) — smutna, 
lecz piękna baśń chińska, wydana w serii 
„ze skrzatem”. Wszystkie te pozycje — 
poziom I, dział Op.

Dla starszych (około 9—11-letnich) dzie-
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ci przeznaczona jest opowieść jugosło
wiańskiej pisarki ANDJELKI MARTlC pt. 
Babcia Katarzyna (Wwa 1981 NK. zł 22), 
oparta na wspomnieniach autorki z ■wczes
nego dzieciństwa, spędzonego w okresie 
międzywojennym w ubogim domku na 
przedmieściu. Problematykę przyjaźni, 
życzliwości, solidarności ludzkiej ukazuje 
autorka na tle fabuły osnutej wokół pew
nej zagadkowej staruszki, która stonnio- 
wo zdobywa serca dzieci. Książką w su
mie pogodna, mimo wielu ciężarów i trosk 
opisywanego życia. Poziom II, dział Op.

Do tego samego działu i poziomu zali
czymy nową książkę HANNY JANU
SZEWSKIEJ pt. Tut-tut (Wwa 1981 „Czy
telnik”, zł 30), tym razem nie baśniową, 
lecz realistyczną, ale nastrojową i poetycz
ną opo^wieść o przygodach chłopczyka w 
czasie wakacji spędzonych na wsi, w pob
liżu starego, tajemniczego, chylącego się 
ku ruinie dworku.

Czeski autor Jlfi.1 MAREK jest autorem 
książeczki Bajki o samochodach (Wwa 1981 
NK, zł 35), małego, ładnie wydanego zbior
ku 14 wesołych historyjek realistyczno- 
-fantastycznych dla młodszych (od około 
10 lat), starszych i dorosłych miłośników 
motoryzacji, obdarzonych poczuciem hu
moru. Młodszych zainteresuje zabawna 
fabuła, starsi docenią prócz tego aluzje i 
•podteksty o posmaku satyry na współczes
ną obyczajowość. Klasyfikacja, uwzględ
niająca średnią wielu czytelników, to po
ziom III, dział P.

Dla młodzieży koło 12—14-letniej przez
naczona jest nowa pozycja Klubu Siedmiu 
Przygód, powieść fantastyczno-naukowa 
BOHDANA PETECKIEGO Bal na Pięciu 
Księżycach (Wwa 1981 NK, zł 35), której 
akcja, żywa i obfitująca we wszelakie pe
rypetie, wesołe i dramatyczne, przeżywane 
przez grupkę nastolatków, rozgrywa się na 
Marsie i Ganimedzie. Poziom III, dział F.

Książka Opowieści z tamtych lat. Frag
menty dzieł klasyki radzieckiej (Wwa 1981 
NK, zł 55) to antologia 15 utworów (2 no
wele i 13 fragmentów powieści) pióra 12 
znanych nisarzy: Biełycha, Czukowskiego, 
Gajdara, Gorkiego, Kassila, Makarenki, 
Ostro'wskiego, Pantielejewa, Paustowskie- 
go, Rybakowa i Szołochowa. Teksty, w 
dużej mierze autobiograficzne, ukazują 
ciężki los dzieci i młodzieży u schyłku ca
ratu, w czasie rewolucji oraz w pierw
szych, trudnych jeszcze i głodnych latach 
władzy radzieckiej. Walory poznawcze 
książki uzupełniają zamieszczone' przy 
końcu przypisy, noty biograficzne o auto
rach i bibliografia. Utwory, z których 
czerpała dokonująca wyboru M. Kwiat
kowska, to przeważnie literatura dla do
rosłych, ale wybrane fragmenty mogą czy
tać najstarsze dzieci i młodzież. Poziom 
III/IV, dział H.

Książka KATARZYNY WITWICKIEJ 
Opowiadania Konstancińskie (Wwa 1980 
NK, zł 30) to zbiór wybranych z poprzed
nich jej książek, a także nowych opowia

dań, wiążących się w całość fabularną po
przez osobę bohaterki — narratorki (opó- 
wiadania oparte są ną własnych wspom
nieniach pisarki z dzieciństwa) oraz teren 
akcji — Konstancin,, podwarszawskie o- 
siedle, mające w okresie międzywojennym 
charakter miejscowości letniskowej. Książ
ka, dla rówieśników małej bohaterki za 
długa, za trudna, zainteresuje raczej star
szą młodzież, która doceni jej refleksyj- 
ność i nostalgiczny wdzięk wspomnień z 
minionych lat. Poziom IV, dział P.

Tłumaczona ze szwedzkiego powieść 
ANNY-GRETY WINBERG Nazywają mnie- 
Ninna (Wwa 1981 ,,Iskry”, zł 20) to książ
ka tylko dla starszej młodzieży. W po
wieści nie ma -wprawdzie żadnych drasty
cznych opisów, a bohaterka ma tylko 14 
lat, ale problemy, które przeżywa poszu
kując prąwdy o swym zmarłym ojcu, dla 
polskiej czytelniczki będą miały nieco in
ną wymowę niż dla dziewcząt w Szwecji, 
gdzie funkcjonują różniące się od naszych 
normy moralno-obyczajowe. Powieść cie
kawa. Poziom IV, dział P.

Również dla starszej młodzieży (od 14,. 
15 lat) przeznaczona jest nowa książka 
DANUTY BRZOSKO-MĘDRYK Warszaw
skie dziewczęta (Wwa 1981 MAW, 1981 
zł 27). Jest to powieść o grupie warszaw
skiej młodzieży, która tuż przed wojną, 
zrobiła tzw. małą maturę. Bogata fabular
nie akcja obejmuje pierwsze’ lata okupa
cji. Walory poznawcze górują nad walo
rami literackimi powieści, która ukazuje 
szeroką panoramę wojennych losów war
szawiaków (martyrologia, konspiracja, taj
ne nauczanie, codzienne kłopoty w walce 
o byt). Książka wydana skromnie, ale szy
ta. Poziom IV, dział H.

---------- • ------------ .
Z nowości popularnonaukowych i nau

kowych warto wybrać do naszych księgoz
biorów następuje pozycje (kolejność wg 
UKD):

— STANISŁAW JEDYNAK U źródeł fi
lozofii. Egipt-Babilon-Indie-Chiny-Grećja.
(Wwa 1981 NK, zł 25) — w łatwej (dla 
dzieci od 12 lat) i interesującej formie 
przedstawiona geneza i rozwój filozofii w 
krajach świata starożytnego, zwłaszcza za
gadnień filozoficznych związanych z etyką, 
obyczajowością oraz religią i życiem poza
grobowym. Ilustracje, dodatek — fragmen- ’ 
ty tekstów. Kartki szyte. Klasyfikacja 
1(091). '

— Czy istnieje życie poza Ziemią? (Wwa 
jsko odzew na listy czytelników pisma. 
1980 NK, zł 15) — pierwsza pozycja nowej 
serii, wydawanej z inicjatywy i staraniem 
redakcji czasopisma „Młody Technik”" 
proszących o roz-winięcie tematu niektó
rych artykułów w formie książkowej. Ten 
tomik — praca zbiorowa pięciu lóopulary- 
zatorów astronomii i astronautyki, z J. 
Gadomskim na czele — przedstawia moż
liwości istniênia życia i cywilizacji poza
ziemskich (hipoteży na ten temat, gdyż 
dowodów naukowych, ani za, ani przeciw.
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nie ma). Ciekawy tekst, ilustracje, kartki 
szyte. Dla młodzieży od około 13 lat i star
szych. Klasyfikacja 52.

— LESZEK GASZYŃSKI Z prądem i o 
prądzie (Wwa 1981 MAW, zł 56) — rozwi
nięcie tematu podjętego przez tegoż au
tora w książce „Początek elektrotechnice 
dala... żaba” (1973), starannie wydana i do
brze opraco'wana pozycja dla młodzieży od 
około 14 lat. Tematyka: elektryczność jako 
zjawisko fizyki, dzieje odkryć i wynalaz
ków z tej dziedziny, elektrotechnika w 
służbie człowieka, domowe urządzenia e- 
lektrotechniczne, wreszcie wskazówki jak 
ustrzec się piorunów i porażeń. Klasyfika
cja 53:621.

— JERZY STOBIŃSKI Ciekawa chemia 
(Wrwa 1981 „Iskry”, izł 32) — pozycja przez
naczona dla młodzieży od około 13 lat, roz
budzająca zainteresowania chemią, ukazu
jąca różne dziedziny i zastosowania che
mii. Żywy i nie przeładowany wzorami 
wykład urozmaicił autor anegdotami i cie
kawostkami, a wiadomości nie powtarzają, 
lecz uzupełniają szkolną wiedze czytelni
ka. Wydana bardzo skromnie. Klasyfika
cja 54.

— Proste układy elektroniczne (Wwa 
1981 NK, zł 15) — druga pozycja nowej 
serii opracowywanej przez czasopismo 
„Młody Technik”, mały, ale wartościowy 
zbiorek 4 artykułów na temat prostych 
układów elektronicznych i ich zastosowa
nia w konstruowaniu różnych urządzeń do
mowych, dla zaawansowanych majsterko
wiczów od około 14 lat. Klasyfikacja 
621:689.

— J. PIWOWOŃSKI Płyną statki i 
okręty (Wwa 1981 NK, zł 40) — starannie 
opracowana i wydana, łatwo napisana (dla 
dzieci 11—14-letnich), uzupełniona dobry
mi ilustracjami, książka na temat statków 
i okrętów różnego rodzaju i o różnym za
stosowaniu. Uwagę swą autor skupia głów
nie na konstrukcji i budowie statków, 
mniej miejsca poświęcając zagadnieniom 
nawigacji i problemom żeglugi. Klasyfika
cja 629. 1.

— JÓZEF BORZĘCKI Na własnych 
skrzydłach (Wrocław 1980 Ossol., zł 40) — 
autor ciekawie i barwnie opisuje własną 
pracę ńad amatorską konstrukcja małego 
samolotu-motoszybo-wca (pierwszy powstał 
w r. 1961), pracę nad kolejnymi samolota
mi i loty na nich. Posłowie Andrzeja Mac
ko zapoznaje czytelników z osiągnięciami 
innych jeszcze konstruktorów-amatorów 
budujących samoloty. Dla młodszych i 
starszych entuzjastów, lotnictwa. Klasyfi
kacja 629.7:929 Borzęcki J.

— Współczesne polskie księgarstwo. Ma
ły słownik encyklopedyczny (Wrocław 1981 
Ossol., zł 50) — wydany w serii „Książki o 
książce” pierwszy tom 4-tomowego cyklu

encyklopedycznego, który ma objąć zagad
nienia księgarstwa, drukarstwa, introliga
torstwa i pracy wydawnictw. Tom poś
więcony księgarstwu nie zainteresuje za
pewne szerokiego kręgu czytelników, ale 
w bibliotekach dla dzieci i młodzieży mo
że się przydać jako pozycja do lekcji bi
bliotecznej o książce Współczesnej. Ilu
stracje, indeks rzeczowy. Klasyfikacja 
65:00.

— MICHAŁ DOMAŃSKI Poczet wiel
kich rzeźbiarzy (Wvza 1981 ŃK, zł 50) — 
kolejny z ' serii pocztów „Naszej Księgar
ni”, ale nieco inny pod względem opraco
wania i szaty graficznej (notki znacznie 
dłuższe, materiał ilustracyjny bogaty, do
datki). Książka zawiera wiadomości ogól
ne o rzeźbie (rodzaje, techniki, materiały), 
o historii rzeźby, kalendarium, dalei syl
wetki 67 sławnych rzeźbiarzy (od Fidiasza 
do Aliny Szapocznikow), duży blok ilu
stracji, słowniczek i bibliografie. Ciekawa, 
wartościowa książka. Klasyfikacja 73:929.

— STEFAN GRZEGORCZYK, JERZY 
LECHOWSKI, MIECŻYSŁAW SZYMKO
WIAK Piłka nożna 1919—1979. Ludzie, dru
żyny, mecze (Wwa 1981 MAW, zł 80) — 
książka na temat w naszych księgozbiorach 
bardzo obficie reprezentowany, więc w 
większości bibliotek zbędna, ale dla no-, 
wych bibliotek pozycja cenna, bo bardzo 
dobrze opracowana i wydana. Bogato ilu
strowany i sprawnie napisany tekst przed
stawia wszelkie aspekty tematu piłkar- 
stwa polskiego, dawniej i dziś, obfituje w 
wiadomości interesujące dla kibiców. Kla
syfikacja 796(438), dział 796/799.

— JERZY ŁANOWSKI Święte igrzyska 
olimpijskie (Wwa 1981 KAW, zł 32) — au
tor, profesor uniwersytetu, znany helleni
sta i popularyzator kultury antyku, 
przedstawia w tej książce historię staro
żytnych igrzysk olimpijskich, ich teren, 
organizację, przebieg oraz zabytki pozosta
łe na terenie Olimpii. Książka jest mała 
monografią naukową, obfitującą w wiado
mości ścisłe, pisaną jednak na tyle jasno 
i interesująco, źe może być traktowana 
jako lektura popularna dla młodzieży i do
rosłych. Uzupełniona ilustracjami i biblio
grafią. Klasyfikacja 938, dział 93/99.

— ANDRZEJ NADOLSKI Broń i strój 
rycerstwa polskiego w średniowieczu 
(Wrocław 1979 Ossol., zł 200) — bardzo cie
kawa i pięknie wydana książka popularno
naukowa o broni i barwie polskiego ry
cerstwa średniowiecznego, napisana żywo, 
w formie nieco eseistycznej, ale zawiera
jąca sporo wiadomości ścisłych, uzupełnio
na doskonałymi rysunkami A. Kleina w 
tekście, oraz fotografiami zabytków ria 
tablicach ilustracyjnych. Do przeglądania 
dla młodszych, do czytania dla młodzieży 
i dorosłych. Klasyfikacja 943.8:355.
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Pismo grunt

Po odwiedzinach 

Czesława Miłosza 

w Polsce

w  pół roku po uhonorowaniu literacką 
nagrodą Nobla (8 grudnia 1980 r. w Sztok
holmie), Czesław Miłosz gościł przez dwa 
tygodnie w Polsce (5—19 V I1981 r.). Wizy
ta, której głównym powodem było przy
jęcie doktoratu honoiris causa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (11 VI w Lubli
nie) miała nosić — tak się przynajmniej 
wcześniej mówiło — charakter kameralny. 
Za sprawą prasy, radia, telewizji, a przede 
wszystkim nieprzebranej rzeszy wielbicieli 
poety stało się zupełnie inaczej. Odbyły 
się liczne sesje naukowe, spotkania, dys
kusje, zorganizowano wystawy, dobijano 
się o wywiady i autografy (bezskutecz
nie). Miłosz nieomal w galopie przebył 
szmat drogi od Warszawy po Gdańsk po
przez Kraików, Lublin, Łomżę, odpowia
dał na setki pytań, przeczytał sporo daw
nych i nowych wierszy, w wiele miejsc 
spóźnił się, z wielu odjechał w krótszym 
niż się tego spodziewano terminie i ani 
opatrzyliśmy się, jak odleciał do Kalifor- 
ni. Teraz, kiedy napięcie już opadło, war
to zastanowić się nad niektórymi aspekta
mi tej podróży.

Zderzenie paradoksów
Czesław Miłosz pozostał na emigracji w 

1951 r., a więc od rozstania z krajem mi
nęło bite 30 łat. W tym czasie jego nazwi
sko i utwory zniknęły z polskich podręcz
ników literatury i. z antologii poetyckich, 
skutkiem czego dla jednych stał się kimś 
prawie — albo i zupełnie — nieznanym, 
dla drugich „wielkim nieobecnym”, odkry
wanym i przyswajanym na własny rozum 
i wytrwałość w docieraniu do tego, co pi
sał.

Przy takim układzie za pierwszy para
doks można uznać rozbicie się — w zwią
zku z Noblem — istnej bani pochwalczych 
hymnów i uczonych interpretacji dorobku 
Miłosza. Tysiące łudzi, którzy słyszeli o 
nim bardzo mało albo i nic, przecierało ze 
zdumienia oczy, jak mogli się uchować w 
stanie absolutnej niewiedzy o najwybit
niejszym współczesnym poecie, skoro wo

kół aż się roi od znawców i smakoszy je
go dzieła. Sprawa, nawiasem mówiąc, jest 
dosyć banalna: podobnie jak pieniądz 
przyciąga pieniądz, tak sława obrasta w 
satelitów mnożących się jak grzyby po 
deszczu.

Znacznie więcej do myślenia daje para
doks drugi. Otóż, jak wynikało ze spotkań 
dyskusyjnych, m.in. z transmitowanego 
przez radio i TV spotkania (6 VI) z war
szawską młodzieżą w Centralnym Klubie 
Studentów Politechniki Warszawskiej 
„Stodoła” — młoda generacja jest z twór
czością Miłosza dobrze obeznana, czyta, 
myśli, przymierza się do jego filozofii i 
wyciąga z niej wnioski. Bariery wzniesio
ne przez tzw. decydentów ustalających ja
kie „dania kulturalne” społeczeństwo po- 
wirmo konsumować, a jakie mogłyby mu 
zaszkodzić, okazały się barierami zbudo
wanymi z iluzji. Owszem, Polska w jakiejś 
części stała się krajem umysłów bier
nych, przestała wszakże być krajem umy
słów zniewolonych. Nie tylko że nie bra
kuje, lecz przeciwnie — stale przybywa 
ludzi, którzy czy to w historii, czy w li
teraturze, czy w innych gałęziach pozna
nia dochodzą prawdy i doszukują się au
tentycznych wartości. Nad tvm faktem nie 
mogą, a przynajmniej nie powinni nrzeiść 
w przyszłości do porządku dziennego lu
dzie odpowiadający za linie rozwoiu pol- 
sikiej kultury, zresztą — każdej kultury, 
ponieważ ważnych ogniw składających sie 
na jej ciągłość nie da się wykruszyć od
górnymi zakazami i nakazami. Skutki ta
kiego postęporwania bywają na ogół od
wrotne od zamierzonych. Przy zmowie 
milczenia zaciera się obiektywność ocen, 
mąci się naturalne podejście do zjawiska 
twórczego, które jednym może się podobać 
bardzo, drugim mniej, a jeszcze innym 
wcale. Mamy przecież wielbicieli albo Mi
ckiewicza, albo Słowackiego, mamy rów
nie zagorzałych admiratorów jak i prze
ciwników twórczości Sienkiewicza — i to 
jest w porządku, twórcom nie szkodzi w 
niczym, a czytelnikom pozostawia swobo
dę wyboru i ocen. Przy upowszechnianiu 
ocen koniunkturalnych zaczyna występo
wać pomieszanie pojęć i zwyczajne mito- 
twórstwo, postawa: „zakazany więc od po
czątku do końca wspaniały, monolityczny, 
godny traktowania jako niepodważalny 
wzorzec moralny bądź twórczy”. Z całą 
pewnością długotrwałe sztuczne wyłącze
nie Miłosza z naturalnego obiegu kultu
ralnego stało się nie tylko olbrzymia wyr
wą w ciągłości naszej kultury, ale i krzy
wdą wyrządzoną tysiącom ludzi, którzy 
dopiero teraz będą powoli dochodzić do 
wiedzy o różnych odcieniach zjawiska no
szącego miano Miłosz, a obejmującego pi- 
sarzą i eseistę politycznego, poetę, filo
zofa, tłumacza. Z tej mnogości przyjdzie 
dopiero każdemu wyłuskiwać to, co dla 
kogo zrozumiałe i co komu bliskie, licząc 
się również i z taką możliwością, że wspól
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nych punktów zahaczenia w ogóle sie nie 
znajdzie. Miłosz nie jest twórca ani łat
wym, ani tym bardziej „masowym”, może 
się więc zdarzyć — i nie ma w tym wstydu 
— że ten i ów ze szczęśliwych zdobyw
ców któregoś z jego tomików po pierw
szym przekairtkowaniu odłoży książkę na 
półkę na wieczne nigdy. Smak zakaza
nych owoców poznajemy przy ich spoży
waniu, a za ogólnonarodowy run ną „o- 
woce”, o których mowa, i nieprzygotowa
nie do ich percepcji winę ponoszą niefor
tunni zakazywacze. Tyle o ewentualnych 
rozczarowaniach, których — spodziewaj
my się — będzie znacznie mniej niż ra
dowania się autentycznym pięknem i mą
drością myśli i słowa.

A teraz krótko o paradoksie trzecim ist
niejącym zresztą tylko w domyśle — cho
dzi mianowicie o zmianę stosunku same
go Miłosza do współczesnych polskich 
czytelników. W wywiadzie udzielonym ty
godnikowi „Kultura” na parę tygodni 
przed podróżą do Polski poetą rzeki m.in,:

...Jadę pozytyw nie .nastdwiony do ludzi, 
Natotmiast bardzo się boję — oczu. Tego co zo
baczę: brzydoty, czy ja wiem, arch itek tu ry , 
spaproszenlia k rajobrazu . Tego się boję.
I dalej:

...Jestem  rozdw ojony, bo boję się, że w ysią
dę n a  lo tn isku i będę m iał m ętne uczucia.

Znalazły się w tym wywiadzie miłe sło
wa pod adresem młodych Polaków, z któ
rymi spotykał się na wieczorach autor
skich za granica, dominowała wszakże re
zerwa wobec ogółu krajanów, którzy ni z 
tego ni z owego chcieliby go widzieć w 
pozycji, jak to określił: „Nasz chłopak na 
środku boiska, nasz chłopak wygrał”.

Do ustawiania ani na takiej, ani w 
ogóle na żadnej pozycji Czesław Miłosz 
absolutnie się nie nadaje. Jak to zazna
czył wielokrotnie, na los wygnańca zde
cydował się mało że świadomie, ale z we
wnętrzną zgodą na przegranie życiowej 
stawki, rozumianej jako wygodna pozycja, 
eksponowane stanowisko, zapewniony 
krąg odbiorców itp. Przedłożył nad to ano
nimowość i samotność, kierując się jedy
ną racją nadrzędną: mówienia prawdy o 
otaczającym świecie w sposób najpełniej
szy i najwiarygodniejszy. Za ryzyko swo
jego wyboru zapłacił latami samotności, 
morderczej pracy, zmagania się z ciężarem 
przyzwyczajeń i tradycji, z pokonywaniem 
dystansu, jaki przybysza z „innej Europy” 
dzieli od ludzi żyjących w zgoła odmien
nych warunkach kulturalno-społecznych 
i ,politycznych.

K ażdy poeta — pisał — zależy od pokoleń, 
k tó re  pisały w jego rodzinnym  języku, dzie
dziczy style i form y w ypracow ane przez tych, 
co żyli przed nim. Równocześnie jednak czuje, 
że te dawne sposoby w ypowiedzi nie są dosto
sowane do jego własnego doświadczenia. A dap
tu jąc  się, słyszy w sobie głos, k tó ry  go ostrzega 
przed m aską i przebraniem . B untując się, po-

• pada z kolei w zależność od swoich rów ieśni
ków, od przeróżnych k ierunków  aw angardy. 
N iestety, w ystarczy, że wyda pierw szy tom 
wierszy, a jest już schw ytany. Gdyż ledwo 
obeschnie farba d rukarska, to dzieło, k tóre 
w ydaw ało mu się czymś najbardziej własnym, 
ukazuje mu się jako uw ikłanie w styl, jako 
zależność, jedynym  sposobem na niejasny w y
rzut sum ienia jest szukać dalej i wydać nową 
książkę, po czym wszystko się pow tarza i nie 
ma końca te j pogoni. A może się naw et zda
rzyć, że zostaw iając tak  za sobą książki niby 
zeschłą skórę węża, po to żeby uciekać w 
przód od tego, co zrobiło się daw niej, dostaje 
się Nagrodę Nobla.

Wybór emigracyjnego losu nazwał Mi
łosz przygodą „głjupiego Jasią”, który 
przypadkowo postawił na szczęśliwą kar
tę. Jest w tym rzecz jasna sporo przesa
dy, o wygranej decydował nie tyle przy
padek co talent wsparty ogromną wiedzą, 
pracą i szczególniejszym litewsko-polskim 
uporem. Człowiek obdarzony takimi ce
chami albo wygrywa, albo popada w ka
tastrofę, z pewnością jednak nie mieści 
się w konwencjonalnych układach, nie 
widzi potrzeby, a i wręcz nie ma ochoty 
poczuwać się do wdzięczności za spóźnio
ny poklask i harmider okazjonalnych o- 
wacji. Na tym tle szczególniejszej wagi 
nabierają słową Czesława Miłosza, który 
w trakcie wizyty w Polsce zmroził niektó
rych apodyktycznym i bezceremonialnym 
słowem lub gestem, skierowane do Lecha 
Wałęsy i członków „Solidarności”. Na spo
tkaniu w Lublinie powiedział m.in.:

w ciągu ty ch  w szystkich miesięcy, k tó re  n a s ’ 
dzielą od sierpnia, zastanaw iałem  się, m yśla- 
łem: co się stało? I doszedłem do wmiosku, że 
stała się rzecz bardzo wielka, dotycząca mo
jego zawodu. Mianowicie dotycząca użytku 
słów. Wiek XX to jest wiek, k tó ry  w ynalazł 
sposób, jak  wypaczać najprostsze słowa, jak 
nadaw ać słowom sens odw rotny od tego, k tó 
ry  jest im w łaściw y (...).

Lech W ałęsa mówił o rołi m ojej poezji. Ja 
osobiście uważam  się za człowieka, k tó ry  jest 
zobow iązany Lechowi W ałęsie i robotnikom  
polskim , Mój w kład jest niczym  w porów naniu 
z ich wkładem . Jeżeli jestem  tu ta j n a  te j t r y 
bunie i uw ażają, że w jakim ś stopniu przyczy
niłem  się do tego, co się w Polsce stało, to 
chyba ty lko  dlatego, że sam mój brzuch od
m awiał przyjęcia słów fałszowanych, że s ta ra 
łem się przyw racać słowom ich prawdziwe zna
czenie.

W Stoczni Gdańskiej mówił do robot
ników:

Oczy św iata są zwrócone na wasz ruch, d la
tego że wola spraw iedliw ości tu ta j odniosła tr i 
umf, tą  wola spraw iedliw ości uoarcie deptana 
i poniżana w  naszym  stuleciu, aż zaczęto m ó
wić, że wola ludzka n ic  nie po trafi zm ienić i 
nic nie znaczy.

Ostatnie zaś zdanie brzmiało:
Na zakończenie tyle tylko, że to, co czuję w o

bec Lecha W ałęsy i Was w szystkich w Stoczni, 
da isłę określić jednym  słowem: wdzięczność.
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.Dobrze jest urodzić się 

w małym kroju'

Obcowania z myślą i dorobkiem Miłosza 
będziemy uczyć się długo. Na dodatek na
uka zapowiada się trudno, bo nie bardzo 
jest skąd ją czerpać. Bibliotekarze, którzy 
chciełiby czytelniczą ciekawość zaspokoić, 
urządzając np. artystyczne wieczory czy 
wystawy napotykają bez wątpienia na ta- 

■ kie trudności. Za jeden z ' praktyczniej
szych i względnie realnych środków za
radczych uważam gromadzenie wycinków 
z czasopism, które dostarczały i wciąż do
starczają sporo wiadomości naświetlają
cych różne aspekty,, twórczej drogi poety.- 
Przypomina to wprawdzie komponowanie 
układanki z niekompletnego zestawu klo
cków i stanowi kolejny paradoksalny 
przyczynek do sprawy pod umowną nazwą 
„Czesław Miłosz — kłopotliwy polski lau
reat Nobla”. No ale jakoś rzecz posuwa 
naprzód, a to najważniejsze. Liczącą się 
pozycją w tej tworzonej na własną rękę 
wycinankowej antologii czy też monogra
fii będą ogłoszone w pełnym brzmieniu w 
,.Tygodniku Powszechnym” (nr 25 z 21 VI 
1981) teksty przemówień podczas, wręcza
nia doktoratu honoris causa KUL, wygło
szone przez Czesława Miłosza i przez prof. 
Irenę Sławińską (Laudatio), jak również 
a może przede wszystkim pismo śp. Księ
dza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na
pisane przez Prymasa Polski na kilka dni 
przed jego zgonem. W tekście tym zatytu
łowanym Do świadków promocji doktor
skiej laureata Nagrody Nobla Czesława 
Miłosza, czytamy m.in.:

w  w ysiłku sam otnej naw igacji przez dzieje 
człowiek zw any Czesławem Miłoszem podtrzy
m yw any jest tą w izją Boga W cielonego, k tóra 
jest w każdym  ratow anym  z niew oli człowieku.

Takim  widzę L aureata  N agrody Nobla i no
wego D oktora Katolickiego U niw ersytetu Lu
belskiego. Życzę Mu, aby po licznych zwycię
stwach un ik n ą ł i tego zagrożenia podw odnej r a 
fy „zaklasyfikow ania adm inistracji akadem ic
k ie j” i swobodnie żeglował — bez łodzi — do 
w ybranego celu ratow ania godności i wolności 
Osoby, ■

Lłiłosz przebywał w Polsce krótko, a 
wyjechał zapewne na długo. Jego polscy 
poprzednicy „w Noblu”, Sienkiewicz, Rey
mont, mieszkając w kraju automatycznie 
niejako przelewali splendor'najwyższego 
wyró-żnieriia na rodakó-w. Teraz po raz 
pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji trochę 
dwuznacznej: Miłosz uhonorowany został 
za twórczość w języku polskim, a więc 
jest „nasz”, ale jakoś tak niezupełnie — 
chodzi własnymi drogami, wciąż przywo
łuje pamięć o rodzinnej litewskiej wiosce 
Szetejnie, a nawet powiada, że jeśli mu 
zależy na sławie to tylko w małym kiej- 
dańskim powiecie, z którego pochodzi, na 
koniec wreszcie edukuje amerykańskich 
studentów. Najprościej byłoby cały prob

lem skwitować gładkim powiedzonkiem
,,ambasador kultury polskiej”. Sęk w tym, 
że na to ambasadorowanie sam siebie 
mianował i sprawuje je na własną modłę, 
że nie obnosi się z patriotyzmem i że nie 
podejmuje jakichkolwiek kroków dla utr
walenia popularności w kraju. Stąd też 
zapewne od momentu przyznania mu No
bla pada tu i ówdzie formułowane z pew
nym zażenowaniem pytanie — za kogo się 
właściwie uważa, za Litwina, czy za Po
laka i jaki jest jego stosunek do Polski?

Szkoda, że niewielkiemu gronu osób 
znany jest pełny tekst odczytu wygłoszo
nego przez Czesława Miłosza w Akade
mii Szwedzkiej w SztokhO'lmie z okazji 
przyznania nagrody. W tym odczycie wy
jaśnił wiele ikwestii podstawowych dla 
zrozumienia swojej życiowej drogi, poglą
dów na komplikacje współczesnego świa
ta, roli, jaka w tym świecie przypada po
etom, oraz wypowiedział się wyraźnie na 
temat stosunku do polskiej tradycji i kul
tury. Cytuję fragment tej pięknej, mąd- 
drej i godnej wypowiedzi:

...Sądzę, że tu ta j jest w łaściwe miejsce, aby 
wspomnieć o darach o trzym anych przeze mnie 
i moich przyjaciół w naszej części Europy, w y
mówić słowa błogosław ieństw .

Dobrze jest urodzić się w m ałym  k ra ju , gdzie 
przyroda jest ludzka, na m iarę człowieka; gdzie 
w ciągti .Stuleci współżyły ze sobą różne języki 
i różne religie. Mam na myśli Litwę, ziemię 
m itów i poezji. I chociaż m oja rodzina już od 
XVI w ieku posługiw ała się językiem  polskim, 
tak  jak  wiele rodzin w F inlandii szwedzkim, 
a w Irland ii angielskim , w sk u te k . czego jestem  
polskim, a nie litew skim  poetą, k ra jo b razy  i 
być może duchy L itw y n igdy  mnie n ie  opuści
ły. Dobrze jest słyszeć od dziecka słowa łaciń 
skiej liturg ii, tłum aczyć w szkole Owidiusza, 
uczyć isię kato lickiej dogm atyki i apologetyki. 
Je st błogosław ieństw em , jeżeli ktoś otrzym ał 
od losu takie m iasto studiów  szkolnych 1 u n i
w ersyteckich, jakim  było Wilno (...). Dopiero 
też w ykładając w Am eryce zrozum iałem , jak 
wiele p rzeniknęło  we mnie z g rubych m urów 
naszego starego uniw ersytetu , z zapam iętanych 
form uł praw a rzym skiego, z h isto rii 1 lite ra tu ry  
daw nej Polski, k tó re  dziwią młodych A m ery
kanów  .swoimi szczególnymi cechami: pobła
żliw ą anarch ią , rozb ijającym  zaciekłe spory 
hum orem , zmysłem organiczne] w spólnoty, n ie
ufnością wobec w szelkiej w ładzy scentralizo
w anej.

Poeta, k tó ry  w yrósł w takim  świecie, powi
nien być poszukiwaczem  rzeczywistości przez 
kontem plację. (...) Rzeczywistość domaga się, 
żeby ją  zam knąć w słowach, ale jest nie do 
zniesienia 1 jeżeli dotykam y jej, jeżeli jest tuż, 
nie w ydobywa się z ust poety naw et skarga 
Hioba, w szelka sztuka okazuje się niczym w 
porów naniu z czynem. N atom iast ogarnąć rze 
czywistość tak, żeby zachować ją  w całym  jej 
odwiecznym  pow ikłaniu  zła i dobra, rozpaczy 
i nadziiei, można tylko dzięki dystansow i, tylko 
wznosząc się ponad nią — ale to z kolei wyda je 
się m oralną zdradą.
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Taka była sprzeczność sięgająca w samo se
dno konflik tów  XX w ieku, odkry ta  przez poe
tów na  ziemi skażonej zbrodnią ludobójstw a. 
Co m yśli au tor pew nej liczby w ierszy, k tó re  
pozostają jako pam iątka tam tego  czasu, jakie 
św iadectwo? Myśli, że zrodziły się z bolesnej 
sprzeczności i że byłoby lepiej, gdyby um iał ją 
rozwiązać, a one n ie  zostały napisane.

(...) D ystans, jak i stw arza ta jem nica czasu, 
nie m usi zm ieniać w ydarzeń, krajobrazów , 
tw arzy  ludzkich w gm atw aninę co.raz bardziej 
blednących cieni. Przeciw nie, może je ukazy
w ać w pełnym  św ietle, tak  że każdy  fak t, każ
da data  nab iera  w yrazu  i trw a na wieczne 
przypom nienie ludzkiego zn iepraw ienia, ale i 
ludzkiej wielkości. Ci, k tó rzy  żyją, o trzym ają 
m andat od tych  w szystkich, k tó rzy  um ilkli na

zawsze. W ywiążać się ze swego obowiązku mo
gą ty lko  sta ra jąc  się odtw orzyć dokładnie to, 
co było, w ydzierając przeszłość zm yślen iom ,! 
legendom . Tak ziemia w idziana z wysoka, w 
w iecznym  teraz, i ziemia trw ająca  w odzyska
nym  czasie sta je  się na rów ni m ateriałem  po
ezji.

(...) Nie chciałbym  stw arzać w rażenia, że mój 
um ysł zw rócony jest ku przeszłości, bo nie b y 
łoby to praw dą. Ja k  wszyscy moi współcześni 
byłem  skłonny do rozpaczy, do przew idyw ania 
bliskiej zagłady, i w yrzucałem  sobie uleganie 
nihilLstyeznej pokusie. Na głębszym jednak po
ziomie poezja m oja, jak  mi się zdaje, pozostała 
zdrowa i w yrażała tęsknotę do K rólestw a P ra 
w dy i Sprawiedliwości.
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APEL

Członków Plenum Zarządu Okięgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Tarnowie

do Bibliotekarzy w sprawie troski o Czytelników.

„Kochać książkę, to ułatw iać 
jej w rastan ie  w środow isko”
S. Gąciarz, kier. GBP w Pleśnej 
woj. tarnow skie

K o l e ż a n k i  d K o le d z y !

Zwracamy się do Was w chwilach trudinych dla naszego Kraju, ale i niełatwych 
dla nas, hibliotekaTzy. Panujący ikryzys ekonomiczny iniekorzyistnie odbija się na sy
tuacji bibliotek, a głęboki kryzys książki — na zaopatrzeniu bibliotek w te podsta
wowe dobra kultury.

W tej sytuacji rola bibliotekarza, a także zadania, które ma do wypeMenia 
wobec ogromnych rzesz czytelników, stają się jeszcze trudniejsze i bardziej odpo
wiedzialne. Zdajemy sobie sprawę, że niełatwo będzie w piętrzących się trudnoś
ciach ogólnych, zawodowych, przy powszechnym rozbiciu psychicznym i zmęczeniu 
społeczeństwa, sprostać tym zadaniom.

Nie możemy jednak sprawić zaiwodu naszym przyjaciołom — Czytelnikom i wszy
stkim tym Obywatelom, którzy wbrew trudnościom będą sięgać po książkę.

Pamiętajmy, że wiedza i świadomość Polaków, poziom kultury jednostek- i narodu 
w znacznym stopniu zależy od pracy bibliotekarzy, od poziomu usług bibliotecz
nych. Historia wielokrotnie potwierdzała, że bibliotekarze w najtrudniejszych dla 
narodu chwilach kierowali się dobrem ogółu i z cichym, godnym szacunku boha
terstwem i zaangażowaniem krzewili oświatę, naukę, kulturę.

A oto jakie przesłanie kieruje do bibliotekarzy wieloletnia kierowniczka punktu 
bibliotecznego w Pławnej — Zofia Plutnwa:

„Tylko' ustawiczne wychowywanie do książki — prawdziwego przenośnika kul
tury może tej wartości zapewnić stałe miejsce w życiu człowieka. Wychowanie 
do książki musi być tak powszechne jalk wychowanie do pokoju”.
Wierzymy, że nie zabraknie Kolegom Bibliotekarzom sił i dobrej woli, aby z 

właściwą dla naszego środowiska troską i zaangażowaniem realizować te trudne 
i pięijne zadanh.

Apel swój kierujemy do Wła,dz i wszystkich Sił Społecznych, aby odpowiedziały 
na postawę bibliotekarzy z większą troską o stan i losy placówek bibliotecznych 
oraz ludzi w nich zatrudnionych.

Niech nasze wspólne mądre działanie jak najlepiej służy kulturze narodowej.

Członkowie Plenum Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

w Tarnowie .



(dokończenie ze str. 228)
Podottnie jest z py taniam i: K,to za tym  stoi? Komu na tym  może zależeć? Znów z tego typu  
wąitpliwościami z reguły w ystępują ludzie, k tó rzy  doskonade wiedzą, kto za kim  stoi oraz 
kom u na czym zależy. P y ta ją  nie po to, by usłyszeć potw ierdzenie tego, o czym wiedzą, lecz 
żeby sprow okow ać czytelników  do spekulow ania. Gdyby zam iast ktoś napisał, że np. za pa
nem K owalskim  sto i kolega ze szkoły albo z partyzan tk i, to  brzm iałoby to niegroźnie i ba
nalnie. Tymczasem słysząc pytanie: K to .stoi za Kowalskim? ludzie zaczynała sami snuć 
przypuszczenia, w ym yślają niestw orzone h isterie . Potem  krąży wieść, że za facetem , k tó ry  
wyniósł z p racy  ro lkę  papy 1 garść gwoździ, stoi co najm niej CIA albo ta jn a  organizacja 
byłych pracow ników  aparatu , że jest to p row okacja obliczona na w ielką skałę, z możliwością 
w ybuchu trzeciej wo-.jny św iatow ej włącznie.

— Czy ludzie iwierzą gazetom?
— Przeoiwinie! Są przekonani, że gazety kłam ią, a p rzynajm niej że ukryw ają znaczną część 

praw dy. Ludzie z gazet w yłapują tylko pojedyncze odpryski, resztę dopow iadają sobie sami. 
Ma Pain samochód?

— Oczywiście, w planach.
— No to czasem jeździ P an  pewnie tzw. autebusem  1 słyszy te  najnow sze wiadomości z kół 

dobrze poiimformowanycb. Ja  ostatn io  dovziedzialem się, że budow nictw o m ieszkaniowe stoi 
w m iejscu, bo wszystkie przedsiębiorstw a z te j branży zajęte są budow aniem  więzień d la  10 
min. osób.

— A ja słyszałem, że krach w budownictwie spowodowany jest odejściem Albina 
Siwaka do pracy w aparacie partyjnym. Może jednak nie zbaczajmy z naszego za
sadniczego tematu. Proponuję, żeby do sprawy wiarygodności gazet wrócić w naj- 
bliżiszym czasie, a teraz na zakończenie tej tury rozmowy chciałb.ym poruszyć temat, 
który powinien zaintereBOwać naszych ewentualnych CzyteŁnikóiw. Jak prasa usto
sunkowuje się do ^książki i jej społecznego obiegu?

__ Kię m ąm y czasu, więc odpowiem  kró tko . P rąsa zauważyła, że z kiSiążką jest kiepsko.
Przez grupę osób związanych z ruchem  w ydaw niczym  oraz k ilku  ..poczuw ających się” pub li
cystów prowadzona jest tzw. ogólnonarodowa debata na tem at najlepszych sposóbów prze
łam yw ania kryzysu książki. W ersje są różne. Jedni proiponują, żeby ustalić liste stu albo 
dw ustu tytułów  i przez najbliższe 10—20 lat drukow ać ty lko  to. Ciekawe, k to  ta k ą  liste 
uchw ali i przelorsuje. Inni sugerują, że trzeba zostaw ić szeroki w achlarz tytułów , a jedynie 
nakłady obniżyć do poziomu w ydań bibliofilskich. Jeszcze inn i n ie  wnikaiją w proiblem, co 
w ydaw ać i w jakich  ilościach, lecz pytają , dlaczego główny ciężar oszczędności pap ieru  po
nosi poligrafia, k tó ra  zużywa zaledwie k ilka  procent krajow ych  zaisobów tego deficytowego 
surowca. Tak ,,w pigułce” scharakteryzow ać m ożna przebieg dyskusji, k tó ra  z konieczności 
przypom ina próby odpowiedzi na pytanie: Jak  przy pomocy zbyt k ró tk ie j ko łdry  przykryć 
sie pod szyje i .lednocześnie opatulić stopy?

— Co prasa pLsze o biblio.tekach?
— W ersje są różne. O statnio przeczytałem  w ,,P o lityce” , że co drugi o.bywatel korzysta z 

usług jednej łub k ilku  bibliotek. Ta inform acja jest dla mnie nieprzyjem na, bo oznacza, że 
albo biblioteka, w k tó re j pracuję, jest szczególnie nlelubiana, albo większość ńiieszkańców 
naszego m iasta w yem igrow ała już na Zachód. Ani pierwsza, ani druga ew entualność nie na
stra ja  optym istycznie.

— Dziękuję za rozmowę.
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P D ® A: OSTATNIA strona
N lE  s t o w a r z y s z o n a

JUŻ NIKT NIE WIE, JAK JEST NAPRAWDĘ
(Ze Stefanem Szelestem —  pracownikiem Biblioteki Publicznej w P. —  roz

mawia Józef Gładko)

JÓZEF GŁADKO: — Jako pracownik czytelni czasopism ,ma Pan ułatwiony do
stęp do prasy. Podobno teraz w gazetach różne ciekawe rzeczy piszą, czy to prawda?

Stefan Szelest: — Owszem, różne... i różnie. Z przykrością musze stw ierdzić, że coraz częś
ciej zdarzają się uwagi nieodpow iednie. Jak  jakiś mini.ster powie, że kostka m ydła na dwa 
m iesiące to bardzo dużo, że Polak  nigdy nie zużywał w iecej itd., to natychm iast po jaw iają 
się głosy, że m inister jest w aria t albo brudas. Ja  uważam, że tak ie  zarzuty  są nie.stosowne.

— Dlaczego?
_D latego, że wszyscy jesteśm y so-lidnie stuknięci. Ludzii norm alnych już dawno tu ta j nie

ma. W norm alnych  w arunkach  człowiek no rm aln y  długo nie .pociągnie — musi zw ariow ać 
albo się powiesić. W iększość w ybiera ew entualność pierw,szą. Jak ie  m am y praw o w ytykać 
m inistrow i, że zrobił podobnie, że zwariował...? Zarzut dotyczący higieny o so b is te j’jest także 
poniżej pasa. Nigdżie nie jest pow iedziane, że m inister m usi zużywać w iecej niż pół kostki 
m ydła miesięcznie. M inister powinien, być dobrym  m inistrem , w cale nie musi być czystym  
człowiekiem. M inister w cale nie m usi pachnieć, zwłaszcza że z regu ły  ma oddzielny gabinet 
i możliwo.ść porozum iew ania sie z otoczeniem  przy  pomocy telefonu. W ydaje mi sie. że nie 
pow inniśm y zw racać uwagi n a  to, czy rainaister jest czysty i norm alny, ale czy dobrze spełnia 
swoja funkcje. Albo inny przykład...

— .Przepraszam, że przerywam, ale nie maimy zbyt wiele czasu. Podobno w skle
pie z butami mają być zapisy na zapisy na losowanie tenisówek. Chciałbym spró
bować szczęścia, a mam jeszcze kilka pytań.

— Proszę bardzo.
— Czym, oprócz wspomnianej już skłonności do ciosów poniżej pasa, charaktery

zują się według Pana dzisiejsze gazety? Jakie Pan widzi cechy wyróżniające dzien
nikarstwo ,posierpniowe”? Chodzi mi tu bardziej o .sprawy warsztatowe, o sprawy 
,poetyki” dziennikarskiej niż o wątki tematyczne, na omawianie których z powodu 
loso,wania tenisówek nie mamy teraz czasu.

— Rzuca sie w oczy k ilka  zagadnień. P ierw sze — to  niespO'tykaina ilość listów  o tw ar
tych. ośw iadczeń, apeli, posłań, rezolucji, sprostow ań, w yjaśnień  it.p. Twórczością taką  zaj
m ują sie wszyscy. Każdy chce coś zdem entować, zakom unikow ać, oświadczyć. Rozpowszech
niły sie naw et ośw iadczenia na oświiadczenia. Jedn i ośw iadczają, że jest tak  a tak , drudzy, 
że to podłe kłam stw o, że jest zupełnie inaczej. Teraz już n ik t nie wie, jak  jest napraw dę.

,— To źle?
— Czy ja  wiem? Bawi m nie to naw et, ale czasem odczuwam  przesyt. Moim zdaniem  pow in

no pow stać specjalne czasopismo, w którym  każdy mógłby coś oświadczyć, oczywiście za 
opłata . Znam m nóstw o osób; k tó re  byłyby skłonne w ydaw ać na to pieniądze. ' Dlaczego im 
tego nie umożliwić?

— Właśnie. Ja na przykład chętnie bym oświadczył, że proszę o wyłączenie mnie
z grona osób objętych reformą cen, ponieważ nie posiadam żadnego nawisu infla
cyjnego. ,

— A ja wówczas oskarżyłbym  P ana o kłam stw o przy pomocy oświadczenia, że w idziałem  
P ana w kolejce na zapisy na losowanie tenisów ek. W róćm y jednak do tem atu . Bezpośrednio 
z ośw iadczeniam i związane są charak terystyczne dla dzienn ikarstw a ,,posierpniow ego” p y ta 
nia typu : Komu to służy? Kto za tym  stoi? Komu na tym  może zależeć? itd . Zabieg tego 
rodzaju ma za zadanie uruchom ić w yobraźnie czytelnika, Wiprowadzić elem ent tajem niczości 
i grozy. Gdy wiceprerniier Rakow.ski rzuca pod adresem  ,,Solidarności” py tan ie : Co, n a  Boga 
chcecie udowodnił^?, to w cale n ie  znaczy, że pra.gnie usłyszeć k o n k re tn ą  odpow iedź: Mamy 
zam iar udow odnić to i to. W iceprem ier doskonale zna zam iary  ,,Solidarności” . P y tan ie  jest 
postaw ione wjfcelu w yw ołania w rażenia, że dzieje ,sie „coś strasznego” . Słowo „bóg” w ustach 
człowieka podejrzew anego o p rzekonania m arksistow skie to  w rażenie  potęguje. To jest tak i 
chw yt jak  m otyw  burzy, w ichru, tajem niczych kroków  czy sapania w film ie .sensacyjnym,

(c.d. na str. 227)


