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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXV CZERWIEC 1983

GABRIELA. JYŻ
KATOWICE — UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Pojęcie biblioteki
w świetle polskiego prawa bibliotecznego

Każda dyscyplina naukowa posiada pe
wien zasób podstawowych pojęć i termi
nów, których precyzyjne zdefiniowanie, 
choć trudne, jest konieczne, zwłaszcza 
gdy nauka ta łączy się bezpośrednio z 
działalnością praktyczną, a z takim wła
śnie związkiem mamy niewątpłiwie do 
czynienia w przypadku bibliotekoznaw
stwa, które „za cel stawia sobie dosko
nalenie działalności praktycznej, czyli bi- 
bibliotekarstwa” Jednym z jego funda
mentalnych pojęć jest pojęcie biblioteki.

Literatura bibliotekoznawcza rejestruje 
wiele najróżnorodniejszych definicji bi
blioteki. Słowo „biblioteka” pochodzi od 
dwóch greckich wyrazów „biblion” lub „bi- 
blos” (książka) i „theke” (składnica, 
magazyn). W ciągu wieków termin ten 
służył do określania różnych pojęćK Naj
częściej jednak przez bibliotekę rozumia
no miejsce, w którym były przechowy
wane książki („płace to keep books” * *) 
lub po prostu zbiór książek („collection 
of books” 4).

Współcześnie pojęciu temu także na- 
daje się potocznie kilka znaczeń:

* D em bow ska M. N ow y k sz ta łt b ib lio tek i i 
now oczesne b ib lio tekoznaw stw o. ,,S tud ia  o K sią
żce” 1972 T. 3, s. 301—313.

'  We w czesnym  średniow ieczu „B ib lio tek ą’'  
nazyw ano także  B iblię (B ibliotheca), w XVI w. 
p rzy ją ł się te rm in  „b ib lio tek a” na określenie  
spisów  b ib liograficznych. (E ncyklopedia  w iedzy  
o książce. W rocław  1976 s. 179).

» R a n g an a th an  S.R.; R eference service. 2 ed. 
L ondon 1961 s. 61.

* Jw .

1. szafa (mebel do przechowywania 
książek),

2. pojedynczy lokal lub specjalny bu
dynek do przechowywania księgozbioru,

3. księgozbiór gromadzony i przecho
wywany przez osobę fizyczną lub pra
wną,

4. seria wydawnicza np. „Biblioteka 
Narodowa”, „Biblioteka Klasyki Polskiej 
i Obcej” itp.,

5. instytucja bądź organizacja groma
dząca, przechowująca, udostępniająca ma
teriały biblioteczne i informująca o 
nich 5.

Ostatnie z wymienionych — instytu
cjonalne pojmowanie terminu biblioteka 
jest charakterystyczne także dla współ
czesnej doktryny bibliotekoznawstwa. 
Wielu teoretyków tej dyscypliny w swo
ich definicjach biblioteki podkreśla, że 
jest to instytucja społeczna, określając 
ją nawet jako złożony i swoisty system 
usługowy ®.

Pod koniec lat sześćdziesiątych powsze
chnie przyjęło się definiować bibliotekę 
jako system informacyjny (lub społecz-

5 K ochm ańska W., Puzio K., R a ta jew sk i J. 
B ib lio teka Cz. 1 K atow ice 1976, s. 7.

• V atte r E.K.F. B ib lio teka  ja ko  w ie lk i sy stem  
usługow y. W: Zagadnienia organizacji pracy  
biblio tecznej. Zeszyty P rzek ładów  BN n r  34 s. 
73; Sołoreva N.N.: G osudarstvennaja  b ib lio teka  
SSSR  Im. V .I. Lenina v  sistem ie b ib lio tek  stra- 
ny. ,,Sovetskoe b ib lio tekovedien ie” 1976 n r 5 
s. 9—29; B ick lider I.C.R.: B ib lio tek i przyszłości. 
W arszaw a 1970 s. 181.
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nicze elementy: ludzie (bibliotekarze i 
czytelnicy), zbiory oraz budynki, urzą
dzenia i wyposażenie techniczne L Bez 
któregokolwiek z tych elementów, wza
jemnie na siebie wpływających, nie mo
żna mówić o bibliotece. Niektórzy teore
tycy jednak (np. A. Goldberg i A. Wa- 
neew) są przeciwni wyróżnianiu w poję
ciu biblioteki kilku elementów. Biblioteka 
według nich jest pojęciem autonomicz
nym, samodzielnym. Wprawdzie z biblio
teką są powiązane funkcjonalnie inne 
dwa obiekty: książka i czytelnik, rozpa- 
ny), na który składają się trzy zasad- 
trując bibliotekę należy je uwzględniać, 
ale głównym przedmiotem badań jest i 
pozostanie biblioteka jako samodzielny 
obiekt badań

W ścisłym związku z pojęciem biblio
teki jako instytucji pozostaje problem jej 
funkcji (zadań). Do podstawowych zadań 
biblioteki należy planowe:

•  gromadzenie i uzupełnianie zbioru,
O opracowywanie go według obowią-

jących norm,
•  przechowywanie, zabezpieczanie oraz 

konserwacja zbioru,
•  udostępnianie go czytelnikom zarów

no prezencyjne jak i pozabibliote- 
czne,

•  prowadzenie działalności informacyj
nej ®.

We wszystkich okresach istnienia i dzia
łalności bibliotek do poszczególnych fun
kcji przykładano niejednakową wagę. 
Zwłaszcza dwie ostatnie (udostępnianie 
i prowadzenie działalności informacyjnej) 
do końca XIX w. były traktowane „po 
macoszemu”. Jednakże w ostatnich latach 
wzrost ilości dokumentów w bibliotekach 
wywołał potrzebę szybkiej i sprawnej 
informacji o materiałach bibliotecznych^®. 
W związku z tym na czoło wszystkich 
zadań biblioteki wysunęła się działalność 
informacyjna, której istotę najogólniej, a 
przy tym lapidarnie określił S. R. Ran
ganathan jako „proces polegający na 
skontaktowaniu czytelnika z właściwym 
dla niego dokumentem, we właściwym 
czasie i we właściwy indywidualny spo
sób” n.

Oprócz tych podstawowych funkcji bi
blioteki spełniają również inne zadania, 
zależne od charakteru (typu) danej bi
blioteki. Teoria bibliotekoznawstwa wy
mienia takie oto dodatkowe funkcje re
alizowane przez biblioteki:

’’ O rr J. L ibraries as com m unica tion  system s. 
W estport, Connect. 1977 s. 220.

’ R a ta jew sk i J. B ib lio teki naukow e  i /achow e 
oraz ośrodki In form acji naukow o-techn icznej w  
ko m u n ika c ji społecznej. K atow ice 1982, s. 52,

’ E ncykloped ia  w iedzy... jw. s. 179. 
lo Chodzi tu ta j o in fo rm ację  różnego rodzaju:

bib lio teczną, b ib liograficzną oraz treściow ą.
“  ,,R eference serv ice is the  process of es ta 

b lishing con tac t betw een  a read er and his do
cum ents in  a personal w ay” (R anganathan  S.R.... 
jw . s. 51).

® oddziaływanie na rozwój kultury 
i świadomości społeczno-politycznej 
społeczeństwa,

•  pomoc w procesie dydaktycznym i 
wychowawczym,

•  pomoc w doskonaleniu zawodowym,
•  obsługiwanie nauki i techniki.
Interesujące wydaje się być prześledze

nie, czy i w jaki sposób pojęcie biblio
teki i jej funkcje zostały okreśłone w 
polskim prawie bibliotecznym? Które z 
przytoczonych wyżej definicji biblioteki 
sformułowane przez teoretyków bibliote
koznawstwa znalazły odzwierciedlenie w 
przepisach prawnych?

Podstawowym źródłem polskiego prawa 
bibliotecznego jest ustawa o bibliotekach 
z 9 kwietnia 1968 r. Do tego roku (tzn. 
1968) obowiązywał dekret o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, 
uchwalony w r. 1946.

Rozpatrując problem pojęcia biblioteki 
w świetle aktów prawnych należy skupić 
się przede wszystkim na ustawie z r. 1968, 
gdyż zawiera ona przepisy odnoszące się 
do wszystkich typów bibliotek i pozosta
łe akty normatywne, regulujące działal
ność bibliotek, opierają się na jej posta
nowieniach 12.

Ustawa opisuje bibliotekę, lecz nie de
finiuje jej pojęcia. Są w niej natomiast 
sformułowania, które pozwalają twier
dzić, że twórcy projektu ustawy nawią
zywali do instytucjonalnego rozumienia 
tego pojęcia. Dowodem tego są postano
wienia art. 3, w którym czytamy, że „bi
blioteka może stanowić samodzielną je
dnostkę organizacyjną... Biblioteka może 
również wchodzić w skład innej jednostki 
organizacyjnej”. Jedyne novum ustawy 
w stosunku do teorii, to podkreślenie w 
jej przepisach, że biblioteka może nie 
mieć charakteru samodzielnej instytucji, 
lecz może być podporządkowana organi
zacyjnie innej jednostce.

Pojmowanie biblioteki jako swoistego 
systemu społecznego (a wcześniej jako 
systemu informacyjnego) składającego się 
z kilku elementów (zbiory, personel, czy
telnicy, baza materialno-techniczna) wza
jemnie na siebie oddziałujących i od sie
bie zależnych, tak popularne na gruncie 
teorii bibliotekoznawstwa od końca lat 
sześćdziesiątych, nie znalazło odbicia w 
polskim prawie bibliotecznym.

Ustawa z r. 1968 wyraźnie oddziela pra
cowników biblioteki od biblioteki, poświę
cając im osobne przepisy zawarte w roz
dziale 8 1®.

Są to  p rzepisy  o różnej randze (uchw ały, 
zarządzenia, rozporządzenia) i znaczeniu dla o r
gan izacji i działalności bib lio tek .

1’ O bow iązujący do r. 1968 dek re t o b ib lio te
kach  i opiece nad zbioram i b ib lio tecznym i (z 
1946 r.) nie zaw ierał odrębnych  przepisów  do
tyczących  pracow ników  bib lio tek , nie uznaw ał 
ich  za odrębną g rupę zawodową.
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Teoretycy bibliotekoznawstwa skłania
jący się ku określeniu biblioteki jako sy
stemu uznają zbiory i urządzenia biblio
teczne za składniki biblioteki. Natomiast 
art. 1 (pkt 1 i 3) ustawy o bibliotekach 
oddziela zbiory i urządzenia biblioteczne 
od samej biblioteki.

Ustawa z 1968 r. poświęca niewiele 
miejsca czytelnikom (użytkownikom) bi
bliotek, stwierdzając jedynie w art. 15 
pkt 1 i 2, że „Korzystanie z bibliotek 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest 
bezpłatne”, a „sposób i warunki korzysta
nia z biblioteki określa regulamin...”. 
Możemy więc z tego wywnioskować, że 
ustawodawca traktuje czytelników nie 
jako element biblioteki, lecz jako podmiot 
działalności biblioteki.

Z przytoczonych wyżej przykładów wy
nika, że twórcy ustawy nawiązują w jej 
przepisach raczej do ujęcia biblioteki ja
ko pojęcia samodzielnego, autonomiczne
go, nie dzieląc jej na poszczególne ele
menty.

Przeprowadzając analizę ustawy pod 
kątem pojęcia biblioteki, nie można od
rywać pojęcia biblioteki od jej funkcji 
(zadań). Funkcje biblioteki precyzuje art. 
4 pkt 1 ustawy — „do zadań bibliotek 
w szczególności należy:

1. gromadzenie, przechowywanie i kon
serwacja materiałów bibliotecznych...

2. opracowywanie zgromadzonych ma
teriałów bibliotecznych,

3. udostępnianie materiałów bibliote
cznych, udzielanie pomocy fachowej 
w ich wykorzystaniu oraz informo
wanie o zawartości zbiorów”.

W punkcie drugim tegoż artykułu usta
wy o bibliotekach są wymienione dalsze 
zadania bibliotek, takie jak: prowadze
nie działalności bibliograficznej, doku
mentacyjnej, informacyjnej, naukowo-ba
dawczej, dydaktycznej, popularyzacyjnej, 
współudział w organizowaniu działalno
ści społecznej służącej rozwojowi czytel
nictwa, działalności instrukcyjno-metody
cznej i szkoleniowej. Ponadto w rozdzia
łach 4, 5, 6 i 7 ustawa precyzuje spe
cyficzne zadania dla poszczególnych ty
pów bibliotek H

Funkcje bibliotek wymienione przez te
oretyków bibliotekoznawstwa pokrywają 
się z określonymi przez ustawę, ale nie- 
co inaczej rozłożone są akcenty.________

We współczesnym bibliotekoznawstwie 
za najważniejszą funkcję biblioteki uwa
ża się udostępnianie zbiorów oraz pro
wadzenie przez bibliotekę działalności in
formacyjnej 1®. ____________________

Tymczasem ustawa z 1968 r. włącza
“  A rt. 13 pk t 1 ,,B iblio teki ogólnokrajow ej sie

ci bib lio tecznej ze w zględu na swe zadania dzie
lą się na; naukow e, fachow e, szkolne, pedago
giczne, publiczne i in n e” .

15 D erentow icz M. SIN TO  a bibliotelii. ,,A k
tu a ln e  P rob lem y In fo rm acji i D okum entacji 
1978 n r 4 s. 6—8; K ocięcka M., P igoń E. Dzia

do podstawowych zadań bibliotek jedy
nie informowanie o zawartości zbio
rów (art. 4 pkt 1), natomiast działalność 
informacyjną biblioteki odsuwa na plan 
dalszy, traktując ją jako zadanie, które 
biblioteka może realizować, ale nie mu
si — art. 4 pkt 2 „Do zadań bibliotek 
może ponadto należeć:

1. prowadzenie działalności bibliogra
ficznej, dokumentacyjnej, informa
cyjnej...”

Twórcy projektu ustawy oddzielają tu
taj działalność bibliograficzną i doku
mentacyjną od działalności informacyjnej, 
co pozostaje w sprzeczności z najpo
wszechniej przyjętym w teorii biblioteko
znawstwa poglądem, który głosi, że 
„działalność informacyjna biblioteki po
lega na gromadzeniu i publikowaniu źró
deł informacyjnych (np. katalogów cen
tralnych), dokumentacji swoich zbiorów, 
opracowywaniu bibliografii i przeglądów 
dokumentacyjnych oraz udzielaniu przez 
określony dział lub pracownika pomocy 
użytkownikowi, a więc na pośredniczeniu 
między źródłem informacji a odbiorcą” ®̂.

Sumując zawarte w niniejszym artyku
le rozważania, można wysunąć następują
ce wnioski:

•  Biblioteka w teorii bibliotekoznaw
stwa jest definiowana jako instytu
cja spełniająca określone zadania, 
jako system informacyjny, społeczny 
lub usługowy składający się z kil
ku elementów powiązanych ze sobą 
i wzajemnie na siebie oddziałują
cych. Pojęcie biblioteki jest więc po
jęciem wieloznacznym i nieostrym.

•  W polskim prawie bibliotecznym 
również nie występuje precyzyjna 
definicja biblioteki. Przepisy usta
wy z r. 1968 nawiązują przede wszy
stkim do instytucjonalnego pojmo
wania biblioteki. Brak jest nato
miast nawiązania do najnowszych 
ujęć biblioteki jako systemu.

•  Zadania biblioteki formułowane 
przez teorię bibliotekoznawstwa i 
określone w prawie są podobne, ale 
nieco inny jest układ akcentów; w 
teorii — nacisk na udostępnianie i 
w prawie — działalność informacyj
ną bibliotek na dalszym planie. Usta
wa z r. 1968 wymaga uzupełnienia w 
tej kwestii, gdyż jej przepsy nie są 
adekwatne do aktualnych potrzeb 
praktyki bibliotecznej

łalność in form acyjna  bibliotek. W arszawa 1975, 
s. 99; V atter E.K.F. B iblio teka  ja ko  w ie lk i sy 
stem ... jw . s. 73.

“  K ocięta M., Pigoń. Działalność... jw. s. 7. 
n Należy mieć nadzieję, że przygotow yw ane 

obecnie p ro jek ty  nowej ustaw y o b ib lio tekach  
(przez K om isję przy m inistrze k u ltu ry  i sztuki) 
oraz ustaw y o działalności in fo rm acy jnej (przez 
C entrum  INTE) w sposób bardziej zgodny z
potrzebam i p rak ty k i u regu lu ją  tę kw estię.
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PODRĘCZNIKI I PORADNIKI DLA BIBLIOTEKARZY 
Stan obecny i postulały

W miarę upływu lat zmieniają się fun
kcje bibliotek przystosowujących się do 
nowych sytuacji w otoczeniu społecznym. 
Zmieniają się również metody pracy w 
bibliotece, szczególnie w takiej, w której 
próbuje się zastosować komputery. Są też 
takie biblioteki, w których nie zmienia 
się nic, choć zmieniać się powinno.

Aby wprowadzić racjonalne zmiany, 
aby podołać zadaniom, które współcze
śnie przed bibliotekarzem stoją, powinien 
on dysponować aktualnymi i dobrymi 
podręcznikami. Stowarzyszenie Bibliote
karzy Polskich zdaje sobie z tego spra
wę. Dlatego też komisja wydawnicza przy 
ZG SBP podjęła prace przygotowawcze, 
których celem jest lepsze poznanie po
trzeb w zakresie zaopatrzenia biblioteka
rzy w literaturę fachową. Ułatwi to po
dejmowanie decyzji wydawniczych. Jed
nym z kroków do tego celu było spo
rządzenie kartoteki istniejących już pod
ręczników i poradników oraz innych 
opracowań, przygotowanych z myślą o 
bibliotekarzach i pracownikach informa
cji. Oto co wynika z tej kartoteki.

ILE PODRĘCZNIKÓW WYDANO W PO
WOJENNEJ POLSCE?

Jak wynika z kartoteki, od r. 1945 do 
chwili obecnej wydano ok. 370 tytułów 
podręczników, skryptów, materiałów szko
leniowych i innych pozycji, które można 
zaliczyć do literatury fachowej dla bi
bliotekarzy. Niektóre tytuły były wielo
krotnie wznawiane. Wymieniona liczba, 
choć może wydać się duża, nie powinna 
być pocieszającą. Znaczna część wyda
nych prac jest już dzisiaj przestarzała. 
Inne obejmują wąskie zagadnienia, np. 
dotyczą tworzenia zbioru literatury fir
mowej lub sporządzania anahz dokumen
tacyjnych.

Być może zawężenie problematyki po
szczególnych książek nie stanowiłoby 
przeszkody dla dokształcających się bi
bliotekarzy, gdyby razem książki te two
rzyły całość pod względem ujęcia i uży
wanej terminologii. Warunki te spełnio
ne były przez skrypty Państwowego 
Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego 
Bibliotekarzy. Zestaw obejmujący zwykle 
ok. 20 zeszytów zawierał skondensowany 
zasób wiedzy dla uczestników kursów, 
głównie pracowników bibliotek powszech
nych. O spójności treści tych skryptów 
świadczy fakt, że w oparciu o nie moż
na było wydać w r. 1957 czteroczęścio- 
wy podręcznik pt. Bibliotekarstwo po
wszechne.

Przez dwadzieścia łat swej działalności 
(1956—1976) POKKB wydał ponad 100

pozycji (w tym wznowienia), a łączny 
nakład wyniósł ponad 700 tys. egzem
plarzy. Kontynuatorem działalności 
POKKB (w tyim także wydawniczej) jest 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bi
bliotekarzy. Łącznie ze skryptami Pań
stwowego Zaocznego Kursu Bibliotekar
skiego (wydawanymi w latach 1953—1955) 
wydawnictwa wymienionych instytucji 
stanowią poważną część kartoteki litera
tury fachowej dla bibliotekarzy.

Ważną grupę w ramach omawianej li
teratury fachowej stanowią Materiały 
Szkoleniowe CIINTE (Centralnego Insty
tutu Informacji Naukowej, Technicznej 
i Ekonomicznej), wydawane od r. 1966 
w serii „P” przeznaczonej dla słuchaczy 
kursu podstawowego z zakresu informa
cji i dokumentacji oraz w serii „D” dla 
słuchaczy kursu doskonalącego (łącznie 
ok. 45 pozycji). Wydawana z kolei od 
r. 1978 jedna seria Materiałów Szkole
niowych CINTE (Centrum Informacji Na
ukowej, Technicznej i Ekonomicznej, po
wstałe po reorganizacji CIINTE) objęła 
do r. 1982 26 pozycji.

Od 1969 r. wydawane były także Ma
teriały Szkoleniowe ODilN PAN (Ośro
dek Dokumentacji i Informacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk, który zmienił 
następnie nazwę na Ośrodek Informacji 
Naukowej PAN). W serii tej wydano 9 
tytułów prac o bardzo zróżnicowanej te
matyce (np. Edytorstwo publikacji nau
kowych L. Marszałka, Elementy teorii ję
zyków informacyjnych O. Unguriana, In
formacja patentowa K. Jankowskiego, 
Metody wydawania publikacji informa
cyjnych w ZSRR M.I. Lewsztejna).

Materiały szkoleniowe wymienionych 
instytucji mogłyby uzupełniać serie wy
dawnictw POKKB i CUKB, ponieważ sze
roko omawiają zagadnienia dokumentacji 
i działalności informacyjnej. Pomijają je
dnak. prawie zupełnie bibliotekarskie as
pekty tej działalności. Ponadto zarówno 
wydawnictwa CINTE, ja,k i wydawnic
twa OIN PAN (o czym wspomniano po
wyżej) nie stanowią łącznie przemyślanej 
całości.

Poważnym mankamentem Materiałów 
Szkoleniowych CINTE jest, z punktu wi
dzenia bibliotekarza, posługiwanie się w 
nich terminologią odmienną od tej, która 
występuje w publikacjach czysto biblio
tekarskich. Uwaga ta dotyczy zresztą nie 
tylko wydawnictw CINTE, ale także in
nych wydanictw z zakresu informacji na
ukowej. Bibliotekarz może więc czytać 
o tych samych sprawach, które już czę
ściowo poznał, nie rozumiejąc, bo opisane 
są odmiennym językiem i przy użyciu in
nych pojęć. Brak ujednolicenia termino
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logii z zakresu bibliotekarstwa i z zakre
su informacji naukowej najdotkliwiej da- 
je się odczuć na gruncie opracowania 
rzeczowego dokumentów. Brakuje publi
kacji, które ułatwiałyby myślowe przej
ście od pojęcia katalogu przedmiotowego 
do pojęcia systemu informacyjno-wyszu- 
kiwawczego, od Uniwersalnej Klasyfika
cji Dziesiętnej do języka informacyjno- 
-wyszukiwawczego itd.

Aby jeszcze staranniej scharakteryzo
wać wspomniane 370 pozycji literatury 
fachowej dla bibliotekarzy, należy wska
zać na pewną formę zastępczą w stosun
ku do podręczników i poradników, jaką 
są zbiory tekstów. Najbardziej wartoś
ciową grupę stanowi tu seria „Zeszytów 
Przekładów”, wydawana przez Instytut 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Naro
dowej od r. 1957 i obejmująca do r. 1983 
45 pozycji. W zeszytach tej serii aktualne 
problemy polskiego bibliotekarstwa uka
zywane są w świetle rozwiązań zagrani
cznych.

Wróćmy jednak do takich publikacji, 
które są bibliotekarzowi najbardziej po
trzebne — do podręczników i poradni
ków.

CZY POTRZEBNY JEST OGÓLNY 
PODRĘCZNIK BIBLIOTEKARSKI?

Mówiąc o podręczniku ogólnym mamy 
na myśli taki, który obejmowałby cało
kształt problemów bibliotekarskich, wy
stępujących we wszystkich typach biblio
tek. Do podręczników takich możemy za
liczyć Bibliotekarstwo praktyczne w za
rysie J. Grycza (Warszawa 1945), tłuma
czoną z rosyjskiego Technikę bibliotecz
ną A.W. Klenowa (Warszawa 1951) i trzy
krotnie wydawany Krótki podręcznik 
bibliotekarski J. Millerowej (wyd. 3, 
Warszawa 1954). Mimo swej ogólności, 
każdy z nich pisany był z myślą o kon
kretnym odbiorcy, o czym świadczą de
klaracje zawarte w przedmowach. Pisa
ny w czasie II wojny światowej „pod
ręcznik i poradnik” Grycza przeznaczo
ny był dla bibliotek oświatowych i na
ukowych, Krótki podręcznik Millerowej 
— dla małych bibliotek powszechnych 
o księgozbiorze do kilkunastu tysięcy wo
luminów, 450-stronicowa książka A.W. 
Klenowa — także dla bibliotek powsze
chnych.

Wymienione prace poświęcone są wy
łącznie technice bibliotecznej i o każdej 
z nich można powiedzieć słowa, które za
mieścił Grycz w części wstępnej swojego 
podręcznika, mianowicie, że „nie daje on 
całokształtu wiedzy bibliotekarskiej, nie 
wdaje się w teorię”. W latach sześć
dziesiątych i następnych nie powstały już 
tak pomyślane podręczniki. Technika bi
blioteczna omawiana jest zwykle w publi
kacjach dotyczących pracy bibliotek 
różnych typów, np. bibliotek szkolnych

lub fachowych, z uwzględnieniem specy
fiki działania tych placówek.

Inny charakter od wymienionych wyżej 
prac Grycza czy Millerowej ma wspania
ły poidręcznik J. Muszkowskiego Zycie 
książki (wyd. 2, Kraków 1951). Techni
ka biblioteczna zeszła tu na dalszy plan. 
Mimo częściowej dezaktualizacji podrę
cznik służy do dziś studentom biblioteko
znawstwa i bibliotekarzom. Dzieje się tak 
dlatego, że nie powstał dotąd żaden inny 
o tak szerokim zakresie, obejmującym 
„życie” dokumentu nd momentu jego po
wstania, poprzez procesy iroapowszechnia- 
nia aż do procesów społecznej i indywi
dualnej jego recepcji, w ujęciu zarówno 
historycznym, jak i współczesnym Musz- 
kowskiemu. Ponadto tak szeroka proble
matyka została omówiona klarownie, bo 
w ramach przemyślanej koncepcji teore
tycznej, której do dziś nie można odrzu
cić.

Jak widzimy, już od dziesiątków lat ża
den bibliotekoznawca na miarę Muszko
wskiego czy też Łysakowskiego nie chce 
zająć się opracowaniem podręcznika na 
wzór Życia książki lub Bibliotekarstwa 
naukowego z uwzględnieniem dokumen
tacji naukowo-technicznej (praca zbioro
wa zapoczątkowana pod red. A. Łysako
wskiego, Warszawa 1956). Nie byłoby to 
łatwe ze względu na mnogość zagadnień, 
które powinny się w takim podręczniku 
znaleźć. Wbrew tym, którzy uważają, że 
rozstrzygnięcia teoretyczne nie mają 
wpływu na rozwój praktyki, rozstrzyg
nięcia ta'kie są bardzo pomocne, gdy chce 
się stworzyć sensowną koncepcję podrę
cznika służącego praktykom, A tymcza
sem dotychczas nie zostały rozstrzygnię
te różne dylematy bibliotekoznawstwa i 
burzliwie irozwijającej się nauki o infor
macji, a tym samym wzajemnego sto
sunku problemów występujących w obu 
dziedzinach. O związanych z tym trud
nościach terminologicznych już pisaliśmy.

Jeśli na opracowanie ogólnego podrę
cznika mielibyśmy długo czekać, wydaje 
się, pożyteczne byłoby przygotowanie 
przewodnika po literaturze fachowej i na
ukowej, z uwzględnieniem artykułów z 
czasopism i nawet referatów wygłoszo
nych na konferencjach. W czasopismach 
znajduje się wiele rozproszonych, a nie
raz cennych dla bibliotekarzy materia
łów. Przewodnik powinien objąć publi
kacje wyselekcjonowane przez fachow
ców, wyłącznie książki i artykuły o wię
kszej wartości i przydatności dla biblio
tekarza,

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI DLA 
PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK RÓŻNYCH 

TYPÓW

Podział bibliotek na typy związany jest 
z różnicami w rodzaju i treści gromadzo
nych dokumentów oraz ze zróżnicowa
niem kręgów użytkowników. Te różnice
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wpływają z kolei na odmienny w każdym 
typie bibliotek przebieg procesów, które 
mają za przedmiot dokumenty i informa
cję, mianowicie na gromadzenie, opraco
wanie, przechowywanie i konserwację 
oraz udostępnianie. Jako przykład porad
nika poświęconego fragmentowi działal
ności bibliotecznej i uwzględniającego 
specyfikę tej działalności wynikającą z 
typu biblioteki możemy podać Groma
dzenie księgozbioru w bibliotece szkolnej 
E. Białkowskiej (wyd. 1959) lub Pracę 
z czytelnikiem. Poradnik bibliotekarza 
związkowego Z. Rodziewicza (wyd. 1964).

Istnieją jednak także wspólne cechy 
procesów bibliotecznych, niezależnie od 
typu placówki. Te mogą być przedmio
tem opracowania w podręcznikach po
święconych poszczególnym procesom. Pra
ce tego rodzaju omówimy za chwilę.

Niewątpliwie do najbardziej pożytecz
nych, szczególnie dla pracowników biblio
tek o niewielkiej obsadzie personalnej, 
należą podręczniki próbujące objąć ca
łość zagadnień związanych z pracą w pla
cówce danego typu. Podręczników takich, 
które byłyby w chwili obecnej aktualne, 
nie ma zbyt wiele. W najszczęśliwszej 
sytuacji wydają się być bibliotekarze bi
bliotek szkolnych i fachowych. Wielokro
tnie wydawano i wznawiono pozycje do
tyczące różnych aspektów pracy w tych 
placówkach. Przykładem ujęć całościo
wych może być ponad 400-stronicowa Bi
blioteka szkolna. Przewodnik dla bilbote- 
karza pod red. E. Białkowskiej (wyd. 
1977) i wydana po raz piąty w r. 1979 
Biblioteka fachowa E. Assburego, T. Bru- 
szewskiego i J. Czarneckiej.

Również bibliotekarze bibliotek dziecię
cych, w przeciwieństwie do pracowników 
innych bibliotek publicznych, dysponują 
aktualnym poradnikiem pt. W bibliotece 
dla dzieci. Poradnik metodyczny pod red. 
I. Stachelskiej (wyd. 2, 1972).

Niewiele prac do swojej dyspozycji ma
ją pracownicy bibliotek naukowych. 
Cennym podręoznikiem dla tej grupy bi
bliotekarzy są Polskie biblioteki nauko
we. Zarys problematyki J. Ćwiekowej i 
R. Przelaskowskiego (wyd. 1975). Jedną 
z zalet tej pracy jest bardzo dobra, upo
rządkowana tematycznie bibliografia, uła
twiająca pracownikom bibliotek korzys
tanie z roaproszonych w różnych czasopi
smach tekstów.

PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓYZ, I PO
RADNIKÓW

DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH 
PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

.Przeglądu podręczników i poradników 
dotyczących poszczególnych procesów bi
bliotecznych dokonamy w następujących 
grupach:

— gromadzenie zbiorów,
— opis dokumentu i tworzenie syste

mów wyszukiwania dokumentów i 
informacji,

— przechowywanie zbiorów i reprogra- 
fia,

— biblioteka w środowisku,
— organizacja i zarządzanie placówką 

biblioteczną,
— udział bibliotek w pracach sieci i sy

stemów informacyjnych.
W każdej z tych grup powinny się zna

leźć oprócz pozycji dotyczących techniki 
poszczególnych procesów bibliotecznych 
także takie, które dostarczają wiedzy u- 
możliwiającej świadomą i twórczą tych 
procesów realizację. Idealnym rozwiąza
niem byłoby, gdyby podręcznik zawierał 
jedno i drugie, tzn. zasady techniki i pod
budowującą je wiedzę.

Prowadzenie właściwej polityki g ro 
m a d z e n ia  z b io r ó w  wymaga wie
dzy o dokumentach, znajomość bibliogra
fii i innych wydawnictw informacyjnych, 
wiedzy o potrzebach użytkowników oraz 
znajomości rynku wydawniczego i księ
garskiego. Podręczniki ukazujące się w 
latach 1950—1970, dotyczące gromadzenia 
zbiorów skupiały się głównie na związa
nych z nim zagadnieniach technicznych, 
np. Gromadzenie i ewidencja księgozbio
ru J. Czarneckiej (wyd. POKKB 1957). 
Z kolei najnowsza praca z tego zakresu 
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych. Za
gadnienia wybrane J. Szockiego (wyd. 
Wrocław, IKNiBO 1979) pomija całkowicie 
technikę gromadzenia, zajmuje się nato
miast typologią dokumentów, charakte
rystyką wydawnictw, zagadnieniami dy
strybucji książek w Polsce, wydawnic
twami informującymi o publikacjach oraz 
doborem dokumentów do bibliotek róż
nych typów. Omawiając to ostatnie za
gadnienie autor nie poruszył niestety 
spraw polityki gromadzenia zbiorów, co 
byłoby tak potrzebne, lecz przedstawił 
charakter zbiorów największych polskich 
bibliotek oraz zbiorczo — charakter zbio
rów bibliotek poszczególnych typów.

Z osobnych prac zawierających wiedzę 
o dokumentach pomocne dla biblioteka
rza są: Zarys wiadomości o dokumentach 
R. Hancko (wyd. 1972) oraz Książka i 
czasopismo współczesne H. Dubowika 
(wyd. 1976). Wydano też prace o węż
szym zakresie, których tematem są pa
tenty, literatura firmowa, muzykalia, ma
teriały audiowizualne, a także taka po
stać dokumentu, jaką jest mikrofilm.

Poznanie bibliografii i innych wydaw
nictw informacyjnych umożliwiają licz
ne publikacje, których przykładem może 
być Z. Żydanowicz Bibliografie narodo
we bieżące. Przewodnik (wyd. 1973), J. 
Korpały O bibliografiach i informatorach 
(wyd. 1974), A. Sitarskiej i H. Zasadowej 
Specjalistyczne wydawnictwa informacyj
ne. Problematyka i przegląd (wyd. 1972).

Poznanie działalności wydawnictw oraz 
zagadnień księgarstwa umożliwiają biblio
tekarzowi takie prace jak Książka w Pol-
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see Ludowej. Wydawnictwa i księgarstwo 
L. Bilińskiego (wyd. 1981), K. Cybulskie
go Księgarstwo w społeczeństwie współ
czesnym (wyd. 1978).

Literatura dotycząca o ip isu  d o k u 
m e n tó w  i t w o r z e n i a  s y s te m ó w  
w y s z u k iw a n ia  d o k u m e n tó w  
i i n f o r m a c j i  jest bardzo obszerna. 
Około 70 tytułów podręczników, porad
ników i skryptów to prace omawiające 
probłemy katalogowania alfabetycznego, 
katalogowania rzeczowego i języków in
formacyjno-wyszukiwawczych, metodyki 
tworzenia innych opracowań informacyj
nych oraz stosowania środków technicz
nych w wyżej wymienionych dziedzinach. 
Nie ma w zasadzie pracy, która omawia
łaby łącznie te powiązane ze isobą dzie
dziny. Co prawda przetłumaczona z ję
zyka rosyjskiego książka A.I. Czernego 
Wstęp do teorii wyszukiwania informacji, 
wydana w r. 1978 w serii Materiałów 
Szkoleniowych OIN PAN, jest taką próbą 
naukowego ujęcia znacznej części zagad
nień opisu dokumentów i tworzenia sy
stemów ich wyszukiwania, ale trzeba do
dać, że zawiera ona wiele propozycji bu
dzących kontrowersje i będących wciąż 
jeszcze przedmiotem dyskusji naukow
ców. Ponadto, co jeszcze ważniejsze, lek
tura tej książki wymaga od czytelnika 
pewnego przygotowania.

Wspomnieliśmy już wcześniej, że w 
omawianej dziedzinie daje się odczuć 
utrudniające czytanie literatury facho
wej pomieszanie pojęć, co jest związane 
z faktem, że zarówno bibliotekoznawstwo, 
jak i nauka o informacji naukowej uwa
żają przetwarzanie informacji za swoją 
domenę badawczą.

Licząca kilkanaście pozycji literatura 
dotycząca p r z e c h o w y w a n ia  z b io 
ró w  i r e p r o g r a f i i  obejmuje prace 
omawiające urządzenie biblioteki, meble, 
lokal biblioteczny oraz konserwację zbio
rów. Najnowsze publikacje z tego zakre
su to J. Osięgłowskiego Przechowywanie 
i konserwacja książki (wyd. 1982), J. Ma
ja Pomieszczenie i wyposażenie współcze
snej biblioteki publicznej (wyd. 1975) oraz 
J. Bukowskiego Wyposażenie biblioteki. 
Rozmieszczenie i przechowywanie zbio
rów (wyd. 1974), J. Wieprzkowskiego Va- 
demecum Konserwacji Książki (wyd. 1983).

Obok publikacji fachowych omawiają
cych zagadnienia opisu dokumentów 
i tworzenia systemów wyszukiwania, naj
liczniejszą grupę (około 70 tytułów) sta
nowią podręczniki, które można umow
nie zatytułować: „biblioteka a środowis
ko” lub „relacje między biblioteką a jej 
otoczeniem”. Podręczniki te omawiają 
problemy udostępniania zbiorów, działal
ności informacyjnej, dydaktycznej dzia
łalności bibliotekarza oraz czytelnictwa 
i użytkowania informacji.

W większości bibliotek, tj w bibliote
kach małych i średnich, problemy te są 
ze sobą ściśle związane i praktycznie nie

do rozdzielenia. Mimo to brakuje podrę
cznika, który próbowałby objąć całość 
zagadnień, i to zarówno od strony meto
dycznej, jak i naukowej. Poza tym pu
blikacje omawiające poszczególne proble
my pracy z czytelnikiem nie są wyczer
pujące; zawierają wiadomości ogólne, 
wstępne. Dotyczy to m.in. działalności 
informacyjnej bibliotek (bibliotekarz dys
ponuje tu podręcznikiem M. Kocięckiej 
Służba informacyjna w bibliotekach. Za
rys zagadnień metodyczno-organizacyj- 
nych (wyd. 2, 1973) oraz D. Saniewskiej 
Biblioteczna służba informacyjna (wyd. 
1974)).

Z powyższych rozważań na temat pod
ręczników z zakresu tematycznego „bi
blioteka a środowiisko” wynika, że przez 
„środowisko” rozumiemy czytelników bi
blioteki i użytkowników informacji. Nie 
należy jednak zapominać o całym śro
dowisku społecznym, w którym działa bi
blioteka, w tym także o otoczeniu insty
tucjonalnym. O tak rozumianym środo
wisku pisze F. Popławski w podręczniku 
pt. Biblioteka a środowisko (wyd. 1962). 
Książka ta poświęcona jest otoczeniu bi
blioteki publicznej. Autor charakteryzuje 
środowisko wielkomiejskie, średnie miej
skie i małe (w tym wiejskie). Doradza, 
jak biblioteka powinna na nie oddziały
wać. Omawia zagadnienia współpracy 
z różnymi instytucjami i organizacjami 
oraz z władzami. Szkoda, że podręcznik 
o tak ważnej dla bibliotekarza tematyce 
jest krótki (52 strony) i już zdezaktuali
zowany. Przydałby się też poradnik z te
go zakresu dla innych (poza publiczny
mi) bibliotek.

Grupa prac poświęconych o r g a n iz a 
c j i  i z a r z ą d z a n i u  bibliotekami liczy 
zaledwie ok. 20 pozycji, i to łącznie z ty
mi, które zajmują się statystyką biblio
teczną oraz automatyzacją procesów bi
bliotecznych, pociągającą za sobą skut
ki organizacyjne. Najnowszą pracą z 
zakresu organizacji i zarządzania jest 
J. Wołosza Organizacja biblioteki i kie
rowanie jej działalnością (wyd. 2 zmień. 
1981), dobrze oceniana przez recenzentów 
i czytelników.

Brakuje poradników dotyczących sa
mokontroli pracy, która byłaby podstawą 
wprowadzania zmian w zarządzaniu oraz 
podstawą do zadowolenia bądź niezado
wolenia bibliotekarza. Statystyka pro
wadzona dla GUS-u i dla innych insty
tucji nie spełnia tego warunku. Rów
nież badania użytkowników, prowadzone 
sporadycznie w bibliotekach, nie mogą 
go spełniać.

Dla kierownika biblioteki niezbędna jest 
znajomość przepisów prawnych. Na szczę
ście zbiory przepisów dla bibliotek i pla
cówek informacyjnych są stale wydawa
ne i aktualizowane.

W ostatnim dwudziestoleciu panuje 
pogląd, że dla zapewnienia społeczeństwu 
i poszczególnym jego członkom łatwego
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dostępu do książek i informacji konieczna 
jest współpraca bibliotek. Powstają samo
rzutnie lub w siposób odgórnie zorganizo
wany sieci bibliotek i systemy informa
cyjne, w wielu krajach w oparciu o środ
ki łączności telekomunikacyjnej,

W Polsce metody współpracy omawia
ne są na konferencjach w formie wymia
ny doświadczeń. Brak natomiast porad
nika, który ułatwiałby u d z i a ł  b i b l i o 
t e k  w p r a c a c h  s i e c i  i s y s te m ó w  
i n f o r m a c y j n y c h .  Jedyną pomocą są 
wykazy bibliotek i ośrodków informacji, 
a także spisy międzynarodowych i za
granicznych systemów informacyjnych.

PODSUMOWANIE

Z przeglądu podręczników, poradników 
i skryptów wydanych w powojennej Pol

sce wynika, że oprócz zagadnień pracy 
bibliotecznej, które nie zostały wcale pod
jęte (jak np. samokontrola pracy biblio
tekarza, udział w pracach sieci bibliotek), 
istnieją 'dziedziny praktyki, które bądź 
są omawiane ogólnikowo (np. działalność 
informacyjna bibliotek), bądź przeciwnie 
— nie ma prac uogólniających, syntety
zujących (np. opis dokumentu i tworze
nie systemów informacyjno-wyszukiwaw- 
czych, relacje między biblioteką a jej 
otoczeniem).

Niezależnie od wniosków wynikających 
z analizy materiału zebranego w kartote
ce SBP, bibliotekarze mają zapewne wła
sne uwagi i poglądy związane z poru
szonym tu tematem. Podzielenie się ni
mi z redakcją „Poradnika Bibliotekarza” 
leży w ich interesie.

Maria Plebam k

STEFAN KUBÓW
WROCŁAW — INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA

MOJE
ANGIELSKIE ZDZIWIENIA

Zajmując się do niedawna niemal wy
łącznie historią książki i bibliotek, mia
łem dosyć ogólne wyobrażenia o biblio
tekarstwie angielskim — i w  ogóle za
chodnim — jako dobrze zorganizowanym, 
racjonalnym ekonomicznie i bardziej no
woczesnym niż nasze. Wyobrażenia te na
brały bardziej konkretnych kształtów po 
wizycie w Polsce zastępcy sekretarza ge
neralnego brytyjskiego stowarzyszenia bi
bliotek jesionią 1981 r., kiedy wiele cza
su spędziliśmy na rozmowach na tematy 
zawodowe. Po jego wyjeździe zaczęły bar
dziej masowo napływać do Polski różne
go rodzaju wydawnictwa informacyjne, 
okazało się też, że dostępna literatura na 
temat bibliotekarstwa wyspiarskiego jest 
wcale obszerna i dzięki temu wyobraże
nia powoli zaczęły stawać się wiedzą.

To, co zobaczyłem w Anglii będąc tam 
z wizytą we wrześniu 1982 r., przeszło 
jednak moje wyobrażenia, i wiedzę.

Najpierw doroczna KONFERENCJA 
LIBRARY ASSOCIATION.

Przyznaję, że kiedy jeszcze w kraju 
zapoznawałem się z jej programem nau

kowym, byłem przekonany, że oprócz re
feratów, które przecież dosyć luźno wią
zały się ze sprawami bibliotekarstwa, 
szykowany jest jeszcze inny, szczegółowy 
program. Tak się jednak nie stało — i 
dobrze! Stwierdziłem bowiem już w 
Blackpool, gdzie konferencja się odbywa
ła, że spotykając się z problemami wpły
wu komunikacji społecznej na pracę ludz
ką, na wypoczynek lub na życie pry
watne, bibliotekarze mają sposobność roz
szerzenia sfery swych zainteresowań i je
dnocześnie mogą zastanowić się nad mo
żliwościami zastosowania ich w praktyce 
zawodowej. Żywa dyskusja po każdym re
feracie potwierdza to przypuszczenie. Zre
sztą to, co najważniejsze na tego typu 
konferencjach, czyli poszukiwanie możli
wości współpracy, zawieranie kontrak
tów, nawiązywanie kontaktów osobistych 
itd., odbywało się na marginesie programu 
naukowego. Przyznać trzeba, że organiza
torzy konferencji stworzyli ku temu świe
tne warunki. Ja sam również znaczną 
część czasu spędziłem na wystawie to
warzyszącej konferencji, gdzie po raz 
pierwszy w życiu zetknąłem się z naj
nowocześniejszymi urządzeniami techni
cznymi stosowanymi w bibliotekarstwie 
i dopiero wówczas uświadomiłem sobie 
ich możliwości. Ograniczenia zresztą rów
nież.

AKADEMICKIE SZKOŁY BIBLIOTE
KARSKIE z których poznałem dwie, na 
uniwersytetach w Sheffield i Lough
borough, pozwoliły mi dopiero uświadomić 
sobie ich potencjalne możliwości wpły
wania na kierunki rozwoju praktyki za
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wodowej. Szkoły te bowiem nie tylko na
dążają stale za rozwojem teorii i praktyki 
bibliotekarskiej, ale wręcz nadają jej ob
licze. Tam właśnie obmyśla się nowe roz
wiązania systemowe, doskonali się systemy 
istniejące, bada możliwości rozszerzenia 
zastosowań najnowszych zdobyczy tech
nologii w bibliotekarstwie i informacji 
naukowej. Stamtąd też rekrutują się eks
perci w tych dziedzinach. Szkoły biblio
tekarskie w badaniach naukowych współ
pracują stale z Biblioteką Brytyjską, ko
ordynującą w skali państwa działalność 
badawczą i będącą głównym dyspozyto
rem środków finansowych na te cele. 
Współpracują one też z macierzystymi bi
bliotekami uczelnianymi (choć w Shef
field niezupełnie) oraz z lokalnymi biblio
tekami publicznymi. Stanowią one dla 
nich warsztat pracy dydaktycznej, a cza
sami również swoisty poligon doświad
czalny. Biblioteka uniwersytecka w 
Loughborough żyje z tamtejszą szkołą 
bibliotekarską w pełnej symbiozie — w 
specjalnie przystosowanym do tego gma
chu, zbudowanym w 1980 r.

Na podstawie otrzymanych informato
rów o studiach w obu tych szkołach, a 
także szkołach w Aberystwyth i Liverpoolu, 
stwierdzić można godną pozazdroszcze
nia ofensywność kształcenia w kierunku 
przyszłości. Zasadniczy rdzeń programów 
kształcenia w tych uczelniach wypełnia
ją bowiem przedmioty związane z zasto
sowaniem techniki i technologii w biblio
tekarstwie, kierowaniem i zarządzaniem 
oraz opracowaniem materiałów bibliotecz
nych. Natomiast zadziwiająco niewiele, 
zwłaszcza w porównaniu z programami 
szkół bibliotekarskich w Polsce, poświęca 
się uwagi pracy bibliotekarza z czytel
nikiem. Nawet jeśli taki temat występuje, 
to tylko w odniesieniu do pracy z dzie
ćmi i młodzieżą. Można odnieść wraże
nie, że bibliotekarze angielscy świadomie 
rezygnują z odziaływania na zaintereso
wania czytelnicze użytkowników doro
słych — że wystarczy zapewnić im jak 
najszerszy wybór literatury, sprawną i 
szybką obsługę przy użyciu urządzeń 
automatycznych i dać możliwość porady. 
Oczywiście, jeśli czytelnik będzie jej po
trzebował. Brakuje też w programach 
miejsca dla opanowania metod poznawa
nia zainteresowań czytelniczych użytkow
ników bibliotek.

W czasie dwóch tygodni pobytu na 
Wyspie nie miałem zbyt wielu okazji, 
żeby lepiej poznać angielskie BIBLIOTEKI

Może dlatego więc odniosłem wraże
nie, że bibliotekarze brytyjscy zafascy
nowani są ich nowoczesnością i funkcjo
nalnością. Inna sprawa, że ja również 
uległem temu uczuciu i oczekiwałem in
formacji głównie na temat techniki pra
cy bibliotecznej. Podziwiałem poza tym 
rzadko spotykany pietyzm w kształtowa
niu architektury bibliotek, urządzeniu ich

wnętrz oraz troskę o to, żeby wyróżnia
ły się one na tle otoczenia. W Polsce 
da się to porównać jedynie z architek
turą sakralną. Budził mój szacunek ol
brzymi entuzjazm bibliotekarzy. Ta żar
liwość w pełnieniu obowiązków, połączona 
z fachowością oraz szerokimi horyzonta
mi, łatwością przyswajania nowych roz
wiązań, których wciąż się poszukuje, wy
jaśnia wysokie miejsce zawodu bibliote
karza w społeczeństwie brytyjskim, choć 
— jak słyszałem nieraz — nie satysfak
cjonuje ono jeszcze tej grupy zawodowej.

Ostatnie dni mojej wizyty pozwoliły 
mi poznać przynajmniej niektóre aspek
ty pracy BIURA LIBRARY ASSOCIA
TION.

Inna sprawa, że znany mi już wcze
śniej prosipekt pozwalał sądzić, iż sie
dziba biura mieści się w jeszcze bardziej 
okazałym gmachu i na pierwszy rzut 
oka doznałem niewielkiego rozczarowa
nia. Choć — z drugiej strony — cieszył
bym się niezmiernie, gdyby Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich dysponowało 
przynajmniej jedną czwartą takiego gma
chu. Mieć własną bibliotekę, salę posie
dzeń, pokój socjalny...

Ale wracajmy na Wyspę. Mieszcząca 
się w gmachu Library Association biblio
teka, pełniąca funkcję centralnej biblio
teki fachowej w dziedzinie bibliotekar
stwa, liczy obecnie ok. 60 tys. tomów 
druków zwartych i gromadzi na bieżą
co ok. tysiąca czasopism z całego ŚAYia- 
ta. Znalazłem tam również „Przegląd Bi
blioteczny”, „Bibliotekarza” i „Aktualne 
Problemy Informacji i Dokumentacji”, 
choć z lukami. Dobre warunki do pracy 
ma tam zatrudnionych ok. 80 osób, a mi
mo to część pokoi i sal konferencyjnych 
wynajmuje się dla innych organizacji. 
Oczywiście odpłatnie.

Właśnie w biurze, podzielonym na wy
działy: Rozwoju i Badań, Współpracy Mię
dzynarodowej, Ksiztałcenia, Finansowym, 
Obsługi Ogólnej oraz Stosunków Wew
nętrznych i Zewnętrznych, powstają pro
jekty wszystkich nieomal dokumentów 
stowarzyszenia. Jako corpus delicti przy
wiozłem do kraju ważący ponad jeden 
funt plik materiałów przygotowanych 
przez poszczególne agendy biura na jedno 
z posiedzeń Komitetu Wykonawczego Li
brary Association, w którym zresztą bra
łem udział.

W tym samym gmachu mieści się rów
nież siedziba wydawnictwa Library Asso
ciation, które publikuje rocznie 35 do 40 
książek i kilka czasopim. Ale główny 
organ stowarzyszenia — „Library Asso
ciation Record” — redagowany jest przez 
pracowników biura. Członkowie organi
zacji otrzymują to pismo bezpłatnie, a 
właściwie w zamian za wysoką stosunko
wo roczną składkę członkowską.
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w  sumie więc te dwa tygodnie pobytu 
wśród bibliotekarzy brytyjskich dopro
wadziły do dosyć gruntownego przeobra
żenia mojej wiedzy na temat bibliotek 
i stowarzyszenia bibliotekarskiego na 
Wyspie i z pewnością stanowią znaczny 
impuls do bardziej intensywnej pracy w 
wyraźniej niż dotąd określonym kierun
ku, do jakiego winno zmierzać Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Od Redakcji

Wyjazd odbył się w dniach 12—26 wrze
śnia 1982 r. i związany był ze sfinalizo
waniem umowy o współpracy między 
Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich 
a Library Association. Tekst umowy, za
proponowany przez stronę polską, został 
ostatecznie uzgodniony i podpisany 24 
1X 1982 r.

JERZY R. KACZYŃSKI

„ONORATE
L ‘ ALTISSIMO POETA!“

Robespierre mówił, że od czasu, kiedy 
nie ma już Rzymian, w świecie panuje 
pustka, którą zapełnia tylko pamięć o 
nich. Najwyraźniej współcześni Polacy tej 
pustki nie odczuwają, a może uważają, 
że nie warto jej zapełniać. Tak można by 
przynajmniej wnioskować z milczenia, 
które panowało wokół przypadającej w 
1981 roku dwutysięcznej rocznicy śmier
ci Publiusza Wergiłiusza Marona.

Znane mi są oczywiście ciągłe trudno
ści z papierem, wiem o kłopotach poli
grafii — choć ich powody są dla mnie 
trudne do zrozumienia. Nie obce są mi 
też kłopoty naszego dnia codzieimego, 
które powodują, że można zapomnieć na
wet o datach wydarzeń rodzinnych. Są
dzę jednak, że, choć brzmi to może ab
surdalnie, nie wolno zapominać nam o 
dwutysięcznej rocznicy śmierci pewnego 
poety spod Mantui.

Nie widzę dla takiego braku pamięci 
żadnego usprawiedliwienia, szczególnie 
zaś jeśli chodzi o moich kolegów filolo
gów klasycznych. Źle o nich świadczy, 
jeśli nie potrafią, mimo wszelkich trud
ności, zapewnić właściwego uczczenia ro
cznicy tak ważnej dla cywilizacji euro
pejskiej, a co za tym idzie i polskiej. 
Źle świadczy, bo pozwalają w ten spo
sób na zapominanie o korzeniach naszej 
kultury. Źle świadczy, bo nie spełniają 
swego podstawowego i najświętszego obo
wiązku zachowywania i pielęgnowania 
tradycji, bez której każdy naród musi 
zginąć — jeśli już nie w sensie fizycz
nym to przynajmniej intelektualnie i mo
ralnie. Być może moje słowa wydają się 
zbyt wyniosłe, żale nazbyt patetyczne. 
Ale czyż nie jest rzeczą i smutną, i gro
teskową zarazem, żeby w kraju niegdyś

słynącym ze znajomości łaciny, filologo
wie klasyczni ograniczali się do wzięcia 
udziału w sesji wergiliańskiej w Pradze 
latem 82 roku, a zjazd swój w paździer
niku 81 roku poświęcili MIĘDŹY INNY
MI wielkiemu poecie!

Jedyne zaś, praktycznie rzecz biorąc, 
polskie pismo o nieco szerszym zasięgu 
poświęcone antykowi, jakim jest „Me
ander” zadowoliło się wydrukowaniem 
dwóch czy trzech pseudowergiliańskich 
utworów, nie żałując za to miejsca na 
wspominki o zmarłych filologach klasy
cznych, ludziach na pewno godnych sza
cunku i pamięci, ale chyba jednak 
mniejszego formatu niż Publiusz Wergi- 
łiusz Maro! Wstyd mi więc, że godniejsi 
i bardziej predystynowani do tego ode 
mnie nie uczcili we właściwy sposób pa
mięci tego, którego Mickiewicz nazwał 
„naszym przyjacielem Maronem”, i dla
tego, zdając sobie aż nazibyt dobrze spra
wę z moich nikłych możliwości, a i spó
źnionej pory, chciałbym choć skromnie 
przyczynić się do przypomnienia postaci 
i dzieła rzymskiego twórcy.

Cofnijmy się więc do roku 70 p.n.e. 
W owym czasie republika rzymska chyli 
się już ku upadkowi. Świeża jest jeszcze 
pamięć pierwszej wojny domowej w la
tach 83—82 p.n.e., dyktatury Sulli (82— 
—79 pjn.e.), wreszcie stanowiącego dla 
Rzymian poważny szok powstania nie
wolników pod wodzą Spartaikusa w latach 
73—71. W takich to niepewnych i okrut
nych czasach, 15 października 70 roku ro
dzi się w Andes (prawdopodobnie dzisiej
sze Pietole pod Mantuą) późniejszy piew
ca spokojnego życia rolników i twórca 
narodowych tradycji rzymskich, Publiusz 
Wergiliusz Maron. Ojciec jego, wieśniak 
trudniący się garncarstwem a potem pra
cujący u niejakiego Magiusa, woźnego 
sądowego, poślubił córkę tegoż. Magię 
Polię. Miała ona — według późniejszej 
legendy — mieć na dzień przed połogiem 
sen zwiastujący przyszłą sławę syna. 
Tymczasem dzieciństwo chłopca upływa
ło spokojnie w rodzinnej miejscowości. 
Kiedy nadeszła pora rozpoczęcia nauki
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w szkole, Publiusz został wysłany do nie
dalekiej Kremony, gdzie pozostawał aż 
do czasu przywdziania togi męskiej, co 
było symbolem osiągnięcia pełnoletności. 
Stało się to najprawdopodobniej w ro
ku 55 p.n.e. Następnie prizeniósł się do 
Mediolanu, gdzie rozpoczął studia retory
czne. Po dość krótkim pobycie w tym 
mieście kontynuował naukę w Rzymie. 
Zapewnione wykształcenie dobrego mów
cy nie przyniosło jednak spodziewanego 
przez rodzinę efektu w postaci kariery 
krasomówcy, a co .za tym idzie także i 
kariery politycznej. Jedyny jego publicz
ny występ w sądzie był wyjątkowo nie
udany, a Wergiliusz coraz wyraźniej skła
niał się ku literaturze. Powstawały pier
wsze młodzieńcze poezje, znajdujące się 
niewątpliwie pod wpływem modnych 
wówczas poetów neoteryków, wzorują
cych się na uczonej, kunsztownej for
malnie, ale często i bardzo intymnej po
ezji aleksandryjskiej. Nawiązywał też 
Maron pierwsze kontakty ze środowi
skiem literackim stolicy. Jednocześnie 
gorliwie studiował filozofię pod kierun
kiem epikurejczyka Siruona, w którego 
domu w Neapolu przez czas jakiś nawet 
przebywał. Wreszcie, mając lat 25, uksz
tałtowany już w dużej mierze i zdecydo
wany chyba na poświęcenie się literatu
rze, powrócił w swoje rodzinne strony.

W roku 42 p.n.e. Wergiliusz przystąpił 
do pracy nad swoim pierwszym, napraw
dę liczącym się dziełem. Były to utwory 
o charakterze sielankowym zwane Buko
likami lub Eklogami.

Życie wokoło tymczasem bynajmniej 
nie układało się sielankowo. Ani okres 
rządów triumwirów, ani tym bardziej roz
poczęta 10 stycznia 49 roku druga wojna 
domowa, będąca krwawą walką między 
Pompe juszem a Cezarem o objęcie wła
dzy, przeciągająca się aż do klęski Pom- 
pejusza w roku 45, a potem walki, do 
których doszło po zamordowaniu 15 mar
ca 44 roku Gajusza Juliusza Cezara, nie 
stwarzały nazbyt korzystnych warunków 
dla twórczości artystycznej. Mimo to, jak 
już wspoimniałem, właśnie w roku 42, ro
ku ostatecznej rozprawy mścicieli Ceza
ra z jego zabójcami, zaczynają powsta
wać Wergiliuszowe sielanki. Nie są one 
jednak zupełnie oderwane od okrutnej 
rzeczywistoci. Tak więc np. w I Eklodze 
znajdujemy opis tragedii ludzi wywłasz
czanych ze swoich ziem na rzecz zwy
cięskich weteranów Antoniusza. Zagrożo
ny jest także majątek poety. Udaje mu 
się jednak wówczas za pośrednictwem 
przyjaciół, a chyba i za osobistym wsta
wiennictwem Oktawiana, uratować — 
choć tytko chwilowo — swoją posiadłość 
przed konfiskatą, tak jak bohaterowi jego 
pierwszej Bukoliki, Tytrusowi.

Rok następny to rok zawarcia przez 
Antoniusza i Oktawiana kolejnego poro
zumienia. Przez chwilę wydaje się, że 
pojawiła się nadzieja na poprawę sytua
cji wewnętrznej. W tej atmosferze pow- 
staje IV Ekloga, w której Maron zapo
wiada narodziny boskiego dziecka mają
cego przynieść tak bardzo wyczekiwany

pokój. Utwór ten, jak jeszcze zobaczy-
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my, zrobił oszałamiającą, choć bynaj
mniej nie ze względu na swoje wartości 
literackie, karięrę w czasach później
szych.

Pozwalając sobie opuścić inne, mniej 
popularne Bukoliki — a jest ich w su
mie 10 — chciałbym jeszcze tylko wspom
nieć o oznaczonej numerem drugim.

Dosyć konwencjonalna, podejmuje ona 
temat miłości homoseksualnej, a ciekawa 
jest przez to, że w postaci Korydona, jej 
bohatera uskarżającego się na niewier
ność niejakiego Aleksisa, starożytni dopa
trywali się samego poety. Tęgi on pono 
choć wysoki, o chłopskiej urodzie, obda
rzony wyjątkową skromnością i wstydli- 
wością, nie cieszył się podobno w ogóle 
zbytnim powodzeniem w miłości. Plotki 
mówią nam tylko o jakiejś jednej nie
wieście i dwóch chłopcach, Cebesie i 
Aleksandrze, słudze jego protektora Azy- 
niusza Poliona.

Właściwa ocena bukolicznej twórczo
ści Wergiliusea nie jest bynajmniej łat
wa. Nie podejmując się nawet takiej pró
by, pozwolę sobie w zamian przytoczyć 
opinię prof. Mieczysława Brożka na ten 
temat, wyrażoną przez niego w Historii 
literatury łacińskiej: (s. 254—255)
...w  p ieśni pasterzy , będące jak b y  u tw oram i w  
u tw orach , m ożna było w kładać  różną treść. 
A w  p ieśni paste rzy  k o n w en cjonalnych  — 
jeszcze bardzie j różnorodną. W te n  sposób 
W ergiliusz uczynił z b uko lik i poezję okazy jną  
i in s tru m en t jak b y  p ry w atn e j pub licystyk i. 
Ja k b y  p ry w atn e j — bo nie b ra k  tu  u niego 
także  naw iązań  do ogólnospołecznych i naw et 
po litycznych  spraw .

P oetyck ie  u jm ow anie tem a ty k i paste rsk ie j 
i w ogóle w ie jsk ie j, a także  łatw ość operow a
nia słow nictw em  p asterzy  w  b u k o likach  za
chw yca.

Talent Marona, który tak wspaniale za
błysnął w Eklogach, nie mógł nie zwró
cić uwagi największego ówczesnego pro
tektora literatury, przyjaciela Oktawiana, 
Mecenasa. Protektora, który zresztą dob
rze umiał wykorzystywać talenty swoich 
podopiecznych do propagowania polityki 
i ideałów Oktawiana.

Z Mecenasa to właśnie inspiracji ipow- 
staje w latach 37 (36?)—29 kolejne dzieło 
Wergiliusza — Georgiki. Cztery jego księgi 
wypełnia omówienie uprawy roli, drzew 
owocowych, hodowli bydła i pszczół.

Jednak wartość Georgik nie polega 
na zawartej w nich wiedzy fachowej. 
Prac o tej tematyce, z których zresztą 
Maron obficie korzystał nie tracąc przy 
tym nic na oryginalności, powstało wcze
śniej już wiele. Utwór jednak, który wy
szedł spod pióra Wergiliusza, jest nie tyle 
utworem dydaktycznym co wspaniałą poe
zją silnie przesyconą filozofią. Stały się 
Georgiki peanem na cześć wieśniaczego 
życia rozumianego jako źródło siły mo
ralnej, stały się pochwałą ludzkiej pra
cy, a wreszcie i samego człowieka. Nie 
od rzeczy będzie tu przypomnieć słowa 
z tego poematu: „labor omnia vincit im
probus et duris urgens in rébus egestas” 
{Georgiki I 145), co można przetłuma
czyć: „trud nie cofający się przed niczym 
i twarda konieczność w potrzebie poko
nają wszystko”.

Takie stwierdzenie musiało być miłe 
Oktawianowi. Nie mniej miła była mu też 
zapewne wzmianka o nim samym jako 
o zwycięzcy niosącym pokój światu. A 
sprawienie przyjemności Oktawianowi 
nie było rzeczą bez znaczenia. Wszak po 
pokonaniu w roku 31 pod Akcjum kon
kurenta do władzy, Antoniusza, i po jego 
późniejszej samobójczej śmierci stał się 
on niekwestionowanym, jedynym panem 
Rzymu.

Prawdopodobnie w roku 29 p.n.e. 
Wergiliusz przystąpił do pracy nad dzie
łem swego życia, Eneidą, która miała w 
tak doskonały artystycznie sposób wyra
zić historiozoficzną koncepcję przeznacze
nia Rzymian do odegrania wyjątkowej 
roli w dziejach świata, w jaki nie udało 
się to nikomu ani przedtem, ani potem.

Ramy tego artykułu nie pozwalają oczy
wiście na omówienie choćby w pobieżny 
SDO.śób tego arcydzieła ani nawet na 
prześledzenie recepcji i sądów wyrażo
nych na przestrzeni wieków na temat 
Eneidy. Jak każde wybitne dzieło sztuki 
tak i ona, zależnie od epoki, była chwa
lona lub krytykowana. Ale dzisiaj, kiedy 
nie wzbudza już pozaliterackich emocji.
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możemy przyjąć za swoje słowa profesora 
Tadeusza Sinki: (T. Sinko: Nasz przy
jaciel Maro, Kraków 1930, s. 41).
... na w iększą koncepcję  m isji swego narodu  
nie zdobył się n igdy żaden poeta św ia ta i d la
tego żadna epopeja św iata nie była w  tym  
stopn iu  narodow a jak  Enelda. Nowy porządek 
rzeczy, o p arty  na odrodzeniu religii, m oralności 
i dzielności narodu , znalazł swego p roroka, apo
sto ła i poetę, k tó rego  pow ażny głos niósł się 
tym  dalej i budził tym  silniejsze echa, że nie 
by ł głosem  w yją tkow ej jednostk i, ale w yrazem  
w iary , rozum u i uczucia całej elity .

To wspaniałe dzieło nie zositało nigdy 
skończone. W 19 roku p.n.e. Wergiliusz, 
którego zawsze słabe zdrowie ostatecznie 
podkopała praca nad Eneidą, postanowił 
udać się w podróż po Grecji. W Atenach 
stan jego zdrowia pogorszył się tak da
lece, że musiał zrezygnować ze swoich 
planów. Wracający właśnie ze Wschodu 
Oktawian zabrał go ze sobą. Po przypły
nięciu do Brundyzjum (dziś Brindisi) dnia 
21 września 19 roku p.n.e. poeta umarł. 
W ostatniej woli zabronił publikowania 
swojego dzieła, jako nie całkiem jeszcze 
wykończonego. Na szczęście dla literatu
ry światowej Oktawian sprzeciwił się po
leceniu zmarłego, nakazując wydanie 
Eneidy bez nanoszenia istotnych popra
wek. Spełniono natomiast życzenie Wer- 
giliusza, zgodnie z którym został pocho
wany w Neapolu, przy drodze do Puteoli
(dziś Pozzuoli).

Szybko doceniono walory utworu. Już 
w końcu I wieku n.e. uczono się na nim 
czytania, gramatyki, opowiadano jego 
treść. Także chrześcijaństwo nie odrzuci
ło Eneidy. Znał ją św. Augustyn, studio

wał św. Hieronim. W VI wieku chrześci
janin, Fulgencjusz Pianejades, objaśniał 
ją jako alegorię życia ludzkiego.

Trzeba zresztą powiedzieć, że swoją po
pularność wśród chrześcijan Wergiliusz 
zawdzięczał nie tylko walorom artystycz
nym Eneidy, ale i w znacznym stopniu 
alegorezie wspomnianej już IV Eklogi 
twierdzącej, że boskie dziecko, którego 
przyjście na świat zapowiadał poeta, mia
ło być Chrystusem. Używano też tekstu 
Eneidy w starożytności do wróżenia — 
w taki sposób wywróżono rzekomo spra
wowanie władzy cesarzowi Hadrianowi. 
Jeśli dodać do tego jeszcze przekonanie, 
że matka poety nosiła imię Magia, i fakt 
przekształcenia formy Vergilius na Vir- 
güius, co wywodzono od słowa virgo — 
różdżka czarodziejska, łatwo zrozumieć, 
że sława Wergiliusza jako proroka, a na
wet wręcz czarnoksiężnika szybko się 
ustaliła. Jego postać rychło zaczęły ota
czać legendy. Tak więc miał być założy
cielem Neapolu, który ponadto uwolnił 
od plagi węży i much. W mieście tym 
zbudować też miał zamek na pływają
cym jajku — w rzeczywistości jest to 
pochodząca z XII wieku twierdza, wznie
siona na terenie dawnej willi Lukullusa. 
Jego magiczna działalność miała objąć 
i Rzym. Ustawił tu rzekomo — znany dzi
siaj pod nazwą Bocca della Verita, a 
znajdujący się przy kościele Santa Ma
ria in Cosmedin — wizerunek twarzy z 
otwartymi ustami; jak się wydaje, jest 
to pokrywa kanału kanalizacyjnego bądź 
zakończenie akweduktu, przedstawiająca 
jakieś bóstwo. Podobno jeśli ktoś, trzy
mając rękę w ustach maski, krzywoprzy- 
sięgał, zamykały się one miażdżąc dłoń 
kłamcy.

L’ENTE PROVINCIALE 
PER IL ÎURISMO DI ROMA

't pfrfpare le qoertjonnsF e suivant' 
pour obtOTir des touristes indications 
et conseils afin d améliorer (es servi
ces pis rhospîtaîité pt de l açsistancfc 
Çn vous len'.erciant pour Sa coiî&bvi’’- 
tton. on vous souhaite un bon sejourS
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Wydaje się prawdopodobne, że świa
dectwem magicznego pojmowania postaci 
Wergiliusza może być znana wyliczanka 
dzieci polskich:
„O jciec W irgiliusz uczył dzieci sw oje, a m iał 
ich  w szystk ich  sto  czterdzieści tro je :
H ejże dzieci, hejże ha!
Róbcie w szystko co i ja ” .

W takiej w każdym razie roli pojawia 
się Wergiliusz w Boskiej Komedii Dan
tego. Jest tutaj mądrym poganinem, któ
ry wie wszystko (savio gentil che tutto 
seppe), ale to nie wystarczyło by jeszcze, 
aby wyrwać z ust genialnego Florentczyka 
okrzyk „onorate I’altissimo poeta” — „ucz- 
cijcie najwznioślejszego poetę”, który po
zwoliłem sobie użyć jako tytuł artykułu. 
Bowiem Wergiliusz był dla Dantego nie 
tylko wymyślanym przewodnikiem po 
świecie podziemnym, ale przede wszystkim 
realnym przewodnikiem w twórczości, 
choćby nawet tylko jako ostatni wielki 
poeta epicki.

Przykłady wpływu Marona na twórców 
późniejszych można by mnożyć bardzo 
długo. Wspomnijmy więc tylko o dziele 
Lodovica Ariosta Orland szalony i Tor- 
quata Tassa Jerozolima wyzwolona.

Specyficzne są dzieje recepcji Wergi
liusza w kulturze polskiej. Pomijam już 
nawet fakt czytania go i objaśniania na 
Uniwersytecie Jagiellońskim dosyć wcze
śnie, bo w XV wieku, pomijam wpływ 
na całą naszą XVII-wieczną epikę, nie 
chcę nawet zajmować się dziełami wyro

słymi bezpośrednio z niego, jak np. Zie- 
miaûstwo Koźmiana. Godna natomiast 
przypomnienia wydaje mi się rola, jaką 
odegrał w czasach niewoli, kiedy to 
przewodnią myśl Eneidy, że Troja upad
ła po to, aby zrodził się Rzym, któremu 
przeznaczony był chwalebny los, przeno
szono na sytuację Polski, wierząc w jej 
pełne chwały zmartwychwstanie i w nad
zwyczajną rolę, jaką ma do spełnienia w 
dziejach świata. Nie sposób pominąć też 
popularności Wergiliusza wśród romanty
ków, co było zjawiskiem zadziwiającym 
na tle romantyzmu europejskiego. Nie 
sposób wreszcie nie zauważyć oddziały
wania rzymskiego twórcy na Mickiewicza. 
I to oddziaływania często bardzo bezpo
średniego, wręcz wprowadzania sytuacji 
i osób a Eneidy do Pana Tadeusza. Ten
że Mickiewicz ustami Wojskiego nazy
wa Wergiliusza „naszym przyjacielem 
Maronem”.

A jakże można zapomnieć o śmierci 
przyjaciela? Czy rzeczywiście Publiusz 
Wergiliusz Maro i jego dzieło jest już 
tylko odległą i niezbyt ważną przeszło
ścią? Czy nie moglibyśmy za Dantem 
zwrócić się do poety:
Płoszy m ię bestia , p rze jśc iu  m em u w strę tn a . 
Dopomóż m ędrcze sław ny! Oto g inę 
Z trw ogi i żyw iej dygocą m i tę tn a .
(D ante: Piekło. K. s. I, przekł. E. Porębow icza).

Może jak Dante u Wergiliusza czy — 
szerzej — w ogóle w tradycji antycznej 
znajdziemy pomoc przeciw bestii dehu
manizacji świata współczesnego?!

HALINA HŁUSZYK
HAJNÓWKA — LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lekcja biologii 

w czytelni

Chcę zaproponować Kolegom lekcję bio
logii w kl. II liceum ogólnokształcącego 
z wykorzystaniem czasopism, przeprowa
dzoną w czytelni biblioteki szkolnej. Lek
cję prowadzi nauczyciel przedmiotu 
wspólnie z bibliotekarzem. Inne niż zwy
kle warunki przebiegu lekcji wzbudzają 
większe zainteresowanie uczniów, a to 
umożliwia efektywniejsze przyswajanie 
wiedzy. Ponadto uczniowie obok wiado
mości’ zdobywają szereg umiejętności 
przydatnych w ich dalszej nauce, pracy 
i życiu.

Poniższa propozycja ma na celu ukaza
nie różnych możliwości wykorzystania 
czasopisma i książki w pracy z uczniem 
w procesie nauczania — uczenia się. Z 
przebiegu lekcji wynika, że poruszono w 
niej kilka problemów, :które powinny sta
nowić tematy oddzielnych lekcji, np.:

•  Układ treści i typy czasopism 
współczesnych (lub o tematyce przyrod
niczej)

•  Zebranie bibliografii do tematu 
„Walka o czyste powietrze”

•  Opracowanie wybranych tematów 
w oparciu o czasopisma (w nauczaniu 
biologii mogą to być problemy dotyczące 
ochrony środowiska itp.).

Uważam, że w podobny lub zmodyfiko
wany sposób można poprowadzić lekcje 
z innych przedmiotów.

T e m a t  l e k c j i :  Dlaczego powietrze 
powinno być czyste?
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C e le  l e k c j i  w zakresie:
wiadomości

— wyposażenie uczniów w wiadomości 
dotyczące źródeł i skutków zanieczyszczeń 
oraz sposobów ochrony powietrza,

— wyposażenie uczniów w podstawowe 
wiadomości o czasopismach,

— zapoznanie ze sposobami korzystania 
z kartoteki zagadnieniowej i katalogu cza
sopism;
umiejętności

— doskonalenie umiejętności korzysta
nia z katalogu,

— kształtowanie umiejętności wykorzy
stywania treści zawartych w czasopismach,

— kształtowanie umiejętności sporzą
dzania notatek w oparciu o treści zawarte 
w czasopismach;
postaw

— wyrabianie kultury i nawyku korzy
stania ze zbiorów czytelni i biblioteki,

— ukazanie znaczenia pracy bibliote
karza i budzenie szacunku dla tej pracy. 
Ś r o d k i  d y d a k ty c z n e :

— egzemplarze czasopism o różnej te
matyce i częstotliwości ukazywania się,

— tablice graficzne,
— kartoteka zagadnieniowa,
— wzory kart będących narzędziami 

pracy.
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UW AGAl U czniow ie p ra c u ją  w grupach . K ażda 
z g rup  o trzym uje  egzem plarze czaso
pism  zn a jd u jący ch  się w czyteln i 
(dzienniki, tygodnik i, m iesięczniki, 
czasopism a społeczno-gospodarcze, 
k u ltu ra ln e , przyrodnicze itp.).

PRZEBIEG LEKCJI

•  Nauczyciel prowadzący lekcję, chcąc 
zwrócić uwagę uczniów na czasopisma i 
zmobilizować do pracy, kieruje do nich 
następujące pytania:

— Jak sądzicie, dlaczego dzisiejsza lek- 
zja biologii odbywa się w czytelni, a nie 
w pracowni biologicznej lub w terenie?

— Dlaczego zostały zgromadzone przed 
Wami różne czasopisma?

— Do czego one mogą być potrzebne na 
lekcji biologii?

— Czy konieczne jest korzystanie z cza
sopism podczas uczenia się biologii?

— Jak korzystać z czasopism?
Odpowiedzi uczniów będą różne, np.:
— Skoro lekcja odbywa się w czytelni 

i mamy do dyspozycji czasopisma, będzie
my zdobywać wiadomości biologiczne w 
oparciu o te czasopisma.

— Celem lekcji będzie zapoznanie się z 
czasopismami.

— Będziemy poznawać pracę w czytelni 
i pracę z czasopismem.

Nauczyciel uzupełniając wypowiedzi u- 
czniów, uświadamia im cele lekcji, do 
których należą:

— zdobycie podstawowych wiadomości o 
czasopismach oraz zapoznanie się ze spo
sobami ich wykorzystania w procesie ucze
nia się,

— opracowanie tematu — Dlaczego po
wietrze powinno być czyste?

— zdobycie umiejętności, które będą 
pomocne przy opracowywaniu referatów, 
prac na olimpiady, prac seminaryjnych itp.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
fakt, że zadań jest dosyć dużo, a więc na
leży sprawnie organizować sobie pracę.

•  Pierwszym zadaniem uczniów będzie 
uporządkowanie leżących na stołach cza
sopism według wybranego przez grupy 
kryterium. Uczniowie przez chwilę pracują 
samodzielnie. Nauczyciel i bibliotekarz ob
serwują pracę uczniów i odpowiadają na 
ewentualne pytania.

3  Po uporządkowaniu czasopism bib
liotekarz omawia pracę uczniów i prze
kazuje wybrane wiadomości dotyczące cza
sopism, wykorzystując tablice graficzne. 
Wzory tablic przedstawiają zdjęcia 1, 2 i 3.

Zainteresowanym tą tematyką można 
wskazać literaturę pozwalającą na po
szerzenie wiadomości.

Teraz można polecić uczniom uporząd
kowanie czasopism specjalnych o tema
tyce przyrodniczej według wybranego 
kryterium.

•  Dalej lekcję prowadzi nauczyciel 
przedmiotu. Następuje przypomnienie te
matu lekcji i wspólne ustalenie proble
mów, na które należy zwrócić uwagę. 
Są to:

— źródła i rodzaje zanieczyszczeń po
wietrza,

— wskaźniki zanieczyszczeń,
— sposoby ochrony powietrza.
Należy również ustalić z uczniami for

mę zapisu w zeszycie. Po krótkiej dy
skusji zapada decyzja, że będzie to ta
bela.

Tym razem samodzielna praca uczniów 
polega na wybraniu z różnych czaso
pism przyrodniczych treści dotyczących 
problemów, które wiążą się z tematem 
lekcji. Uczniowie po chwili stwierdzają, 
że wiadomości na interesujący ich temat 
zawarte są w różnych artykułach róż
nych czasopism, a zebranie tych wiado
mości jest czasochłonne i sprawia wiele 
kłopotu.

W związku z zaistniałą sytuacją biblio
tekarz zapoznaje uczniów z kartoteką 
zagadnieniową oraz sposobem korzysta
nia z niej. Te wyjaśnienia umożliwiają 
uczniom sprawne zebranie wiadomości 
i zapisanie ich w tabeli.

Hasło Treść Źródło
w iedzy

Źródła
zan ie
czyszczeń

przem ysł
chem iczny

sam ochody 
palen iska 
domowe itd .

,.P rzyroda 
P o lsk a”
n r 7/74 s. 8 

,.P rob lem y”
n r 8/80
s. 22 itd .

R odzaje
zan ie
czyszczeń

1

S ku tk i
zan ie
czyszczeń

Sposoby
ochrony
pow ietrza

Podczas samodzielnej pracy uczniów 
bibliotekarz w oparciu o katalog pomaga 
w doborze czasopism, a nauczyciel w 
w wyborze odpowiednich treści. Ta część 
lekcji kończy się zebraniem wiadomości 
i sformułowaniem odpowiedzi na posta
wione w temacie pytanie.
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•  z  kolei nauczyciel wyjaśnia, że 
opracowanie np. referatu, pracy na olim
piadę, pracy seminaryjnej wymaga głęb
szej znajomości różnych zagadnień, a tym 
samym przeczytania wielu artykułów, 
książek oraz wybrania z nich i zapamięta
nia licznych faktów, pojęć. Forma notatek 
powinna więc być inna. Ale jaka?

Uczniowie przedstawiają swoje pro
pozycje dotyczące formy notatek. Nau
czyciel lub bibliotekarz rozdaje wzory 
notatek pisanych na luźnych kartkach 
i krótko omawia sposób ich sporządzania. 
Zwraca uwagę na fakt, że notatki pisane 
na kartkach są ważnym narzędziem pra
cy i mogą zawierać ,różne treści, np. mo
gą to być:

— notatki bibliograficzne.

A?

K w estia

P ie rw iastk i 
chem iczne 
w budow ie 
roślin

T em at Chemizm  i budow a 
kom órki

A utor: P raca  zbiorow a 
pod red. Józefa P rończuka 
T ytuł: „Św iat ro ślin ”
Wyd.: PWN W arszaw a 1977

......... Z ', ' "

strona  17

Uwagi

Kwestia
Biogeny

Uwagi

Chem iczna analiza różnych 
części roślin  w ykazu je obec
ność około 40 różnych p ie r
w iastków , lecz ty lk o  k ilk a 
naście z n ich  je s t n iezbędny
m i sk ładn ikam i w budow ie 
roślin . Podstaw ow ym i są: 
w ęg ie l— 9% św ieżej m asy 
w odór— 10,1% św ieżej m asy 
tlen  — 79,9% św ieżej m asy 
inne  — 1% św ieżej m asy

Tem at Czynniki w pływ ające 
na życie organizm ów

A utor: K rzysztof O paliński 
T ytuł: ,,U pw ellingi”
,,P ro b lem y ” 1979 n r U

,,B iogeny je s t to  ogólna n a 
zwa g rupy  związków , głównie 
m inera lnych  i w itam in , niez
będnych  do życia i rozw oju 
roślin , k tó re  m ogą ze zw iąz
ków  m inera ln y ch  tw orzyć m a
te r ię  organiczną będącą z ko
lei pokarm em  zw ierząt. B io
geny to  przede w szystk im  m i
nera lne  zw iązki azotu  (azoty
ny, azo tany , sole am onowe) 
i fosforu  oraz wiele tzw. m i
kroelem en tów ” .

, j

— notatki terminologiczne,
— cytaty,
— plany i streszczenia artykułów,
— oceny przeczytanego materiału,
— luźne pomysły.
Poza tym kartki łatwo segregować w 

zależności od potrzeb.
•  Po podsumowaniu lekcji następuje 

zadanie pracy domowej, która może 
mieć różny charakter, np.

— wyszukaj w katalogu biblioteki 
szkolnej materiały do tematu swojej pra
cy seminaryjnej i sporządź notatkę bi
bliograficzną,

— posługując:
— posługując się Encyklopedią Cza

sopism wyjaśnij pojęcie ,,lid” (lub kilka 
innych),

— zapoznaj się z klasyfikacją litera
tury biologicznej w oparciu o tablicę 
graficzną znajdującą się w czytelni lub 
pracowni biologicznej.

Literatura:
H. D ubow ik: K siążka i czasopismo współczesne.

W arszaw a POKKB 1969.
S. S tochel: G azeta i czasopism o w pracy z czy

teln ik iem . W: M etodyka pracy  z czytelnikiem . 
Red. F. P opław ski. W arszawa SBP 1958 r.

M. R okita: W ykorzystanie czasopism  w  szkole. 
„P oradn ik  B ib lio tekarza” 1985 n r 11/12.
K. P io trow ski: Prasa w  nauczaniu ją zy ka  pols
kiego. ,,P o lo n isty k a” 1965 n r 5. ,
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MARIA SZARPATOWSKA
TORUŃ — SZKOLĄ PODSTAWOWA NR 4

Lekcja z krzyżówkg

Corocznym zwyczajem w okresie Dni 
Oświaty, Książki i Prasy zapraszamy po
szczególne klasy do odwiedzenia biblio
teki szkolnej. Dla wszystkich klas, które 
nas w tym okresie odwiedzą, przygotowu
jemy specjalne lekcje tematycznie zwią
zane z tymi dniami. Plan lekcji z roz
wiązywaniem krzyżówki opartej o lektury 
klasy IV przesyłamy Redakcji w celu 
wykorzystania na łamach czasopisma.
J a k  n a le ż y  t a k ą  l e k c j ę  p r z y 
g o to w a ć ?

1. Narysować krzyżówkę, której hasła
mi będą tytuły poszczególnych lektur da
nej klasy. Hasła należy ułożyć tak, aby 
jeden z rzędów pionowych dał rozwiąza
nie dodatkowe, którym będzie tytuł lek
tury klasy starszej od aktualnie uczestni
czącej w lekcji.

2. Wybrać z każdej pozycji lekturowej 
po dwa fragmenty do odgadnięcia — 
pierwszy trudniejszy, drugi łatwiejszy.

3. Nagrać wybrane fragmenty na taś
mę magnetofonową według kolejności lek
tur występujących w krzyżówce.

4. Narysować schemat krzyżówki na 
dużym arkuszu papieru (odpowiednio po
większony), aby był widoczny dla wszy
stkich uczniów.

Lekcje mogą odbywać się w pomiesz
czeniu bibliotecznym lub w izbie lekcyj
nej, w zależności od warunków, jakimi 
dysponuje szkoła. Prowadzi bibliotekarka.

Plan lekcji
1. Przywitanie uczniów i wyjaśnienie 

celu przyjścia do biblioteki.
2. Zawieszenie schematu krzyżówki na 

widocznym miejscu.
3. Wyjaśnienie zasad rozwiązywania 

krzyżówki.
4. Oddelegowanie jednego ucznia do 

wpisywania rozwiązań.
5. Słuchanie fragmentów lektur nagra

nych na taśmie (najpierw trudniejszy, 
potem łatwiejszy). W trakcie słuchania 
zgłaszają się uczniowie, którzy odgadli 
tytuł książki. Po pierwszym fragmencie 
część uczniów będzie już przygotowana 
do odpowiedzi, należy jednak wysłuchać 
fragmentu drugiego w całości, aby wszy
scy uczniowie, nawet słabsi, mogli od
gadnąć, a przez to mieć satysfakcję, że 
też coś wiedzą. Drugi fragment powinien 
być tak dobrany, aby po wysłuchaniu go 
uczniowie nie mieli żadnych wątpliwości

co do tytułu utworu. Po wysłuchaniu na
grania i odgadnięciu właściwego hasła 
(tytułu książki) można dodatkowo zapytać 
o autora lub o bohaterów książki.

6. Wpisanie przez ucznia tytułu książ
ki do rubryki krzyżówki. Podobnie po
stępujemy z pozostałymi fragmentami 
lektur.

7. Odczytanie dodatkowego hasła znaj
dującego się w kratkach wyróżnionych 
kolorem lub grubością linii.

8. Krótka rozmowa z uczniami na te
mat hasła dodatkowego, np.

a) Z czym kojarzy się hasło?
b) Pokazanie egzemplarza lektury
c) Kto jest autorem książki?
d) Główni bohaterowie
e) Kto już książkę czytał?
f) Zachęta do przeczytania w okre- < 
Sie wakacji lub w nowym roku 
szkolnym.

9. Zwiedzenie wystawy.

Krzyżówki dla klas I—III przygoto
wujemy sięgając nie do lektur szkolnych, 
lecz do zagadek, które maluchy bardzo 
chętnie rozwiązują. Należy:

1. Zebrać dużą ilość zagadek z pod
ręczników i czasopism dziecięcych.

2. Przygotować krzyżówkę, której ha
słami są rozwiązania zagadek, a hasłem 
dodatkowym czytaniem pionowo jest ty
tuł dowolnej lektury szkolnej.

3. Narysować schemat krzyżówki na 
dużym arkuszu papieru, podobnie jak do 
poprzedniej lekcji.

Plan lekcji podobny jest do planu lek
cji dla klasy IV, z tą różnicą, że nie 
mamy nagranych zagadek na taśmie, lecz 
prowadząca zajęcia bibliotekarka czyta 
je lub recytuje, aby w ten sposób mieć 
bliższy kontakt z klasą. W trakcie wpi
sywania rozwiązań zwracamy uwagę na 
ortografię, przypominamy jej zasady, 
zwłaszcza gdy w krzyżówce znajdują się 
wyrazy, których pisownia sprawia mal
com trudności. W przypadku zagadek 
trudniejszych pomagamy dzieciom w od
gadnięciu udzielając dodatkowych wyjaś
nień.

L ekcje  tak ie  nie są typow ym i lekcjam i. Są 
to  lek c je  w  form ie zabaw y, k tó re  jed n ak  d a ją  
pew ne rozeznanie w  jakości czy teln ictw a le k tu r  
szkolnych.

Baw ią się na tak ich  lek c jach  wszyscy: ucz
niow ie, b ib lio tek ark i, nauczycie lk i języka pol
skiego, bo w łaśnie na ty ch  lek c jach  odbyw ają 
sę zajęcia. L ekcje  te  bardzo się podobają , czego 
dow odem  są słowa podziękow ania ze s tro n y  
uczniów  i nauczycieli.

Nie w szystk ie k lasy  w  naszej szkole m ogą 
w ziąć udział w  tego rodzaju  p rzyjem nościow ej
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Im p rez ie  — po p ro stu  n ie m ieszczą się w czasie 
w  w aru n k ach , w  jak ich  w  te j szkole-gigancie 
p racu jem y .

Szkoła nasza is tn ie je  od ro k u  1978, a w ięc za
led w ie  5 la t. Kiczy 2220 uczniów , ponad  100 
•nauczycieli, 3 e ta ty  b ib lio teczne, dysponu je  d u 
żym  pom ieszczeniem  w ypożyczalni i drug im  
pom ieszczeniem  czyteln i, k tó re  n ie s te ty  ze

w zględu na ta k  dużą liczbę uczniów  zostało 
przeznaczone na no rm alną  izbę lek cy jn ą ; jako  
b ib lio tek ark i nie m ożem y tego przeboleć, a le 
tak a  była konieczność chw ili. Szkoła znajdu je  
się na now ym  osiedlu i chyba n ieprędko  od
zyskam y naszą czyteln ię, aby  m óc w  n iej p ro 
w adzić podobne zajęcia nie ty lk o  w  okresie 
m ajow ych  Dni K siążki.

STEFAN KUBÓW
WROCŁAW

Odpowiadając p. Iwankowi -  oby jak 
najdłużej.
W sprawie roli pedagogicznych biblio
tek wojewódzkich w systemie biblio- 
teczno-informacyjnym resortu oświaty 
i wychowania.

W numerze 6/82 „Poradnika Bibliote
karza” ukazał się artykuł ipt. Jak. długo 
jeszcze?. Jego autor stara się dowieść, że 
nadzór bibliotek szkolnych ze strony pe
dagogicznych bibliotek wojewódzkich jest 
dla nich uciążliwy i nieefektywny. Pisze 
Chn także, że dzieje się tak wbrew opinii 
bibliotekarzy szkolnych, co jest — za
pewniam — nieprawdą.

Nie bardzo zresztą wiadomo, skąd p. 
Iwankowi wiadomo, że sytuacja taka jest 
niewłaściwa, skoro PBW sprawują nad
zór merytoryczny nad bibliotekami szkol
nymi w dwóch zaledwie województwach: 
wrocławskim i poznańskim, a nie w wał
brzyskim, skąd wywodzi się autor. Na
suwa się pytanie, czy występuje on rze- 
czywiście w swoim własnym imieniu.

Jak wspomniano, twierdzenie, że biblio
tekarze szkolni nie byli pytani o zdanie 
w tej sprawie, jest nieprawdziwe. W dy
skusji nad projektem Systemu bibliotecz- 
no-informacyjnego resortu oświaty i wy
chowania wypowiedziały się wszystkie 
instytuty naukowe resortu (z dołączeniem 
wielu wypowiedzi bibliotekarzy szkol
nych i rad pedagogicznych szkół), kura
toria oświaty i wychowania, ODN-y, PBW 
i zainteresowane departamenty MOiW. W 
sumie uzyskano 15.7 wypowiedzi, z czego 
dokładnie 2/3 optowały właśnie za nad
zorem bibliotek szkolnych przez PBW b 
Przy okazji chciałbym zapewnić p. Iwan- 
ka, że w województwie wrocławskim, 
gdzie od kilku lat biblioteki szkolne „nę
kane” są (jak wyraża się autor) przez 
PBW, iza kontynuacją tego stanu opowie-

‘ L. P au liń sk l, S. R ybandt: Zw yciężył w a
r ia n t  p ierw szy. „Głos N auczycielsk i”  1982 n r  28 
s. 7.

działy się w s z y s t k i e  indagowane bib
lioteki szkolne.

Można spytać, dlaczego? Ano dlatego, 
że otrzymują z ich strony nie tylko fa
chową pomoc metodyczną, ale także o- 
chronę przed, nierzadkimi wciąż, próbami 
kierowania bibliotekarzy do prac o cha
rakterze administracyjnym, uszczuplania 
powierzchni lokali bibliotecznych, obsady 
etatowej, środków finansowych itd. PBW 
są w stanie także uzyskać u władz oś
wiatowych dodatkowe etaty dla bibliotek, 
gdy wielkość księgozbioru lub liczba czy
telników wskazuje na taką potrzebę. Nikt 
inny nie jest ani nie będzie dość wpły
wowy, aby wyegzekwować te powinności 
wobec bibliotek szkolnych. Nie należy też 
zapominać, że dzięki nadzorowi PBW 
biblioteki szkolne mogą gromadzić i 
utrzymywać na właściwym poziomie 
działy nauczycielskie w swych placów
kach.

W tej sytuacji opowiedzenie się za — 
logicznym przecież — układem: Centralna 
Biblioteka Pedagogiczna — pedagogiczne 
biblioteki wojewódzkie — biblioteki 
szkolne, przy współpracy filii bibliotek 
pedagogicznych i ODN-ów, nie mogło ni
kogo zaskoczyć.

P. Iwanek (i zapewne nie on jeden) 
wbrew tym racjom pisze swoje. Pisze 
więc, że biblioteka szkolna musi zacho
wać autonomię i nie może być kontro
lowana i kierowana z zewnątrz. Można 
spytać więc: a biblioteki publiczne? Im 
bowiem układ hierarchiczny wychodzi od 
niemal czterdziestu lat na zdrowie! Je
śli zatem powstała już tak piękna idea 
utworzenia systemu biblioteczno-informa- 
cyjnego w oświacie i biblioteki szkolne 
mają wejść w jego skład, to określenie 
kierunków i charakteru więzi tych bib
liotek z pozostałymi elementami systemu 
jest konieczne. Spójność systemu wyma
ga zaś, żeby więzi pomiędzy jego czę
ściami miały charakter funkcjonalny i 
nie chodzi tu w żadnym wypadku o chęć 
rządzenia bibliotekami szkolnymi przez 
PBW, lecz o strzeżenie wypełniania przez 
nie powinności w ramach systemu. Pa
miętać należy również, że biblioteki szkol
ne na mocy ustawy z 9 IV 1968 r. o bib
liotekach muszą realizować także pań
stwową politykę biblioteczną, a więc i z 
tego powodu pełna ich autonomia nie 
może wchodzić w rachubę, PBW zaś da
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ją rękojmię realizacji przez nie tych obo
wiązków 2.

Pisze dalej p. Iwanek, że PBW mają 
inne funkcje niż biblioteki szkolne, i 
wnioskuje stąd, że wyklucza to możli
wość harmonijnej współpracy między ni
mi. O ile z pierwszą częścią zdania moż
na się w pewnym stopniu zgodzić, to dru
ga wymagałaby już dowiedzenia. Doś
wiadczenia z województw wrocławskiegc 
i poznańskiego mówią bowiem coś zu
pełnie innego. Żadne inne ogniwo syste
mu oświatowego w naszym kraju nie da- 
je możłiwości w pełni kompetentnego i 
będącego w stałej dyspozycji wobec bi
bliotek S2ikolnych doradztwa i nadzoru 
merytorycznego, opartego na warsztacie 
fachowym. Ostateczne rozstrzygnięcie o 
przyjęciu pierwszego wariantu powiązań 
między ogniwami „Systemu” z pewno
ścią przyczyniłoby się do rozbudowa
nia warsztatu metodycznego w bibliote
kach pedagogicznych, a tym samym i do 
zmniejszenia różnicy w funkcjach między 
PBW a bibliotekami szkolnymi.

Uważam więc, że nieprawdziwe jest 
twierdzenie p. Iwanka, że wariant pierw
szy nie zapewnia jednolitości nadzoru 
merytorycznego, a pozostałe dwa warian
ty — owszem,

I tu przechodzimy do kwestii zasadni
czej. P. Iwanek, rozprawiwszy się, jak mu 
się zdaje, z argumentami przemawiają
cymi za uprawnieniem PBW do nadzoro
wania bibliotek szkolnych, chce nam za
fundować wraz z projektodawcami wa
riantu trzeciego bilbioteki wzorcowe ja
ko panaceum na wyzwolenie się bibliotek 
szkolnych spod „nękającej” opieki PBW. 
Wariant ów przewiduje utworzenie oko
ło dwustu takich bibliotek. W okresie 
głębokiego kryzysu gospodarczego, któ
ry potrwa jeszcze kilka lat, gdy realizu
je się program oszczędzania i walki z in
flacją, propozycja ta musi być uznana 
za nierealną i nieodpowiedzialną. Argu
mentacja za tym wariantem, którą przed
stawił p. Iwanek, nie wytrzymuje zresz
tą krytyki. Jaką bowiem daje on gwa
rancję, że nie istniejące jeszcze twory 
zapewnią to, czego ponoć PBW nie za
pewniają, a więc jednolitość form dzia-

2 „D ziennik U staw ” 1968 n r  12 poz. 63 a r t . 4.1., 
por. S. K ubów : O now ą ustaw ę o b ib lio tekach. 
,,B ib lio tek arz” 1982 n r  4 s. 2.

łania i równomierny poziom pracy w ca
łym kraju? W jaki sposób 200 bibliotek, 
wzorcowych sprawi bezpośrednią więź, 
bibliotek szkolnych z Centralną Bibliote
ką Pedagogiczną, jeśli nie daje tego 49 
PBW? Dlaczego to biblioteki wzorcowe 
nie staną się zawadą w zachowaniu peł
nej autonomii bibliotek szkolnych (jeśli 
rzeczywiście jest ona możliwa i pożąda
na), a PBW stanowią ją obecnie? Dla
czegóż to PBW stoją na przeszkodzie 
udziałowi bibliotek szkolnych w polityce 
bibliotecznej resortu oświaty, a biliote- 
ki wzorcowe mają ten stan zmienić? 
Skąd autor wie, że bilioteki wzorcowe to 
jest akurat to, na co biblioteki szkolne 
czekają, skoro wyniki konsultacji mówią 
coś zgoła innego?

Używając styłistyki zaproponowanej 
przez p. Iwanka uważam, że nie nałeży 
uszczęśłiwiać bibliotek szkolnych nowymi 
pomysłami, na których realizcję nas obe
cnie nie stać. Prościej i taniej — iw  zgo
dzie z założeniami wairiantu pierwszego 
— jest powołać biblioteki przykładowe 
spośród tych bilbiotek szkolnych, których 
poziom pracy, baza lokalowa i księgo
zbiór dają możliwość służenia pomocą in
nym bibliotekom szikolnym®. Prawo ode
brania tego miana placówce, która obni
ży poziom swej pracy, stwarza możliwość 
stawiania im wysokich wymagań, to zaś 
pozwala sądzić, że nie zejdą one poniżej 
niezbędnego minimum jakości wykony
wania obowiązków. Wariant ten wyzna
cza też należną rolę ODN-om w zakresie 
kształcenia i doskonalenia zawodowego 
bibliotekarzy szkolnych.

Z artykułu p. Iwanka emanuje ogólna 
niechęć do całego przedsięwzięcia, jakim 
jest „System biblioteczno-informacyjny 

"resortu oświaty i wychowania”. Autor 
chce mieć po prostu święty spokój i w 
jego obronie postanowił wystąpić. W bi- 
błiotekach jest to jednak stan nie do 
osiągnięcia — jeśłi chcą one rzeczywi
ście sprostać rosnącym wymaganiom ich 
użytkowników. Warto tę prawdę uświa
domić tym wszystkim, którzy w każdej 
reformie widzą zamach na zastaną sytu
ację i na swe partykularne interesy.

’ Program  pracy  b ib lio tek i szko lnej. P ra c a  
zbiorow a pod red . J. A ndrzejew skiej. N iepubl. 
rozdz. 5: Pom oc m ery to ry czn a  1 metodyczna. 
N adzór n ad  b ib lio tekam i szkolnym i. 1982, m a
szynopis.



BYĆ UŻYTECZNYM
Niezbyt często się zdarza, aby instytu

cją sprawczą ukazania się istotnej społe
cznie książki była biblioteka. Skoro je
dnak fakt taki zaistniał jako rezultat 
wieloletniej pracy i starań Miejskiej Bi
blioteki Publicznej im. Jana Wiktora w 
Bochni, zasługuje na odnotowanie i kil
ka refleksji.

Otóż w listopadzie 1982 r. Wydawni
ctwo Literackie w Krakowie po iraz pier
wszy w formie książkowej wydało Re
portaże śląskie Jana Wiktora. Tom liczy 
21 reportaży, w tym 16 pisanych przez 
autora w latach 1933—1939 a opublikowa
nych na łamach „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”, trzy reportaże powojenne 
(ocalałe na łamach katowickiej „Odry”) 
oraz dwa także powojenne ze zbioru 
opowiadań pt. Z górnośląskiej ziemi.

Inicjatywa zebrania przedwojennych 
tekstów Jana Wiktora o Śląsku Opol
skim zrodziła się w bibliotece bocheń
skiej w r. 1972 podczas wizyty, jaką zło
żyła w bibliotece grupa kombatantów ze 
Śląska. Jej uczestnicy wyjątkowo żywo 
reagowali na zebrane przez bibliotekę 
pamiątki po Janie Wiktorze, wystawio
ne w Izbie Pamięci.

Według infccrmacji zamieszczonej przez 
Marię Bielawską w „Słowie do Czytelni
ka” goście ze Śląska powiedzieli wów
czas o Wiktorze: „To nasz bohater , nasz 
budziciel. Był wśród nas, pisał o naszych 
zmaganiach i tragediach, podtrzymywał 
na duchu”.

Spotkanie z kombatantami wywarło na 
bibliotekarzach na tyle mocne wrażenie, 
że postanowili dotrzeć do tej części do
robku piśmienniczego autora, dzięki któ
rej wśród Ślązaków zyskał On sobie tak 
pochlebne opinie, żywą pamięć i szacu
nek.

I tak rozpoczęło się poszukiwanie źró
deł, ustalenie miejsca publikacji i repor
taży, którym był „Ilustrowany Kurier Co
dzienny” wy^dawany w Krakowie. Należa
ło więc zapoznać się z autopsji z teksta
mi dostępnymi w Bibliotece Jagielloń
skiej, które z kolei na prośbę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Krakowska Książ
nica zmikrofilmowała. Z powodu braku 
w bibliotece bocheńskiej czytnika trze
ba było teksty powiększyć fotograficznie, 
przepisać na maszynie, dokonać popra
wek i uzupełnień. Początkowy zamysł je
dynie zgromadzenia w formie maszyno
pisu reportaży Wiktora przekształcił się 
w roku 1977 w ideę podjęcia starań o wy
danie ich w formie książki.

Nowa idea otrzymała mocne wsparcie 
red. Krystyny Szlagi z Polskiego Radia 
w Krakowie, która zainteresowała się ko
lejnym szaleństwem dyrektora biblioteki, 
Marii Bielawskiej, fascynującej nie tyl

ko wielością inicjatyw kulturalnych, ale 
przede wszystkim konsekwencją w rea
lizacji najdziwniejszych pomysłów. Re
daktor Krystyna Szlaga przygotowała w 
radio audycję o mało znanych reporta
żach Jana Wiktora, a także zainteresowa
ła tą sprawą Wydawnictwo Literackie w 
Krakowie.

Prace nad przygotowaniem tekstów do 
druku pod kierunkiem dyrektora Barbary 
Markiewicz-Kuźmy zostały przez biblio
tekarzy bocheńskich ukończone 6 X I1979 
r. i dostarczone red. Wiesławie Otto-Weis- 
sowej w Wydawnictwie Literackim. Dzię
ki staraniom Wydawnictwa poszerzono 
zbiór o 5 powojennych reportaży Jana 
Wiktora o tematyce śląskiej. Do napisa
nia przedmowy zaprosiło Wydawnictwo 
Wilhelma Szewczyka, pisarza najżywiej 
związanego ze Śląskiem, natomast nie
jako na zakończenie tekstów reportaży 
„Słowo do czytelnika” kieruje inicjator
ka wydania książki, wieloletnia dyrektor 
bocheńskiej biblioteki — Maria Bielawska.

Chciałabym zwrócić uwagę czytelników 
niniejszego artykułu również na zamiesz
czony w Reportażach list Arki Bożka do 
Jana Wiktora napisany 28X1 1953 r. przez 
tego ambasadora polskości na Śląsku do 
pisarza — przyjaciela, z okazji jubileuszu 
40-lecia Jego pracy twórczej. Autor listu 
oddaje Wiktorowi hołd i dziękuje, że 
był jednym z nielicznych spośród pol
skich pisarzy zaproszonych przez Zwią
zek Polaków w Niemczech do zapoznania 
się z losami Polaków na Śląsku Opolskim,, 
który przyjął zaproszenie, i jedynym, któ
ry został tej sprawie wierny do końca. 
Pełniąc misję twórczą na Śląsku chciał 
poprzez ujawnienie prawdy o brutalnej 
germanizacji Polaków wstrząsnąć sumie
niem opinii publicznej, nie tylko w Polsce.

Niech zacytowane fragmenty listu Arki 
Bożka poświadczą sens misji pisarskiej 
Jana Wiktora:
,,Ile to  o tuchy  żeście n ie jed n em u  z ty ch  n a 
szych w ątp iących  rozbitków  zawsze p rzynosili 
i na duchu  żeście pokrzep iali. Zaś dla nas, 
ów czesnych przyw ódców  tego lu d u  w prost-eście  
m isy jnym  kaznodzieją  byli (...) W yście nam  
Ślązakom  tam  z tym i rogatym i duszam i, ta k  
ja k  rzadko k to  do naszych serc  tę  praw dziw ą 
drogę znaleźli (...) W asza m isja  u  nas na 
O polszczyźnie w rzaw y narob iła , gdy się Wasze 
a rty k u ły  w  IKC ukazały . A zaś do k o n ste rn ac ji 
naw et u  w ładz N iem ców  doszło, ja k  m oskiew 
skie rad io  W asze a r ty k u ły  (...) nadaw ało  (...) 
Zaś u  naszego lu d u  te  W asze rozpow szechnie
nia  naszych cierp ień  na cały św ia t (...) bardzo 
ko jąco  oddziaływ ały” .

Dość długa droga, jaka wiodła od im
pulsu do wydania reportaży śląskich, 
zbiegła się z 15 rocznicą śmierci Jana 
Wiktora, pisarza tyleż gorącego serca, 
głośnych niegdyś utworów literackich co 
aktualnie małego czytelniczego zaintere
sowania. Dobrze więc się' stało, że współ
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czesnemu czytelnikowi można podać nie
co innego Wiktora, »autora dokumentu 
przepojonego patriotyzmem, szukającego 
wsparcia dla bohaterskiej postawy ludzi 
prostych, zarówno dorosłych jak i dzieci, 
dla których fakt bycia Polakiem był ró- 
wnoznaczny z prześladowaniami, a cza
sem wręcz utratą życia.

Zaangażowanie się poprzez twórczość w 
liczne sprawy społeczne, problemy emi
gracji zarobkowej, germanizacji miesz
kańców Śląska dowodzą, jak szeroko ro
zumiał Jan Wiktor rolę pisarza i z ja
kim oddaniem i uczciwością ją wypeł
niał.

Godną imienia swojego Patrona okazała 
się Miejska Biblioteka Publiczna w Bo
chni, której inicjatywy kulturalne od 35 
lat dowodzą, że śmiałość zamysłów spo
łecznie pożytecznych, ambitnych i trud
nych w realizacji, nie przekracza umie
jętności organizatorskich ani merytorycz

nych niewielkiego zespołu bibliotekarzy 
w równie niewielkim mieście Bochnia.

I tak jak niedawno emitowany przez 
TV serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy” uświadomił współcześnie żyją- 
cym, jaką cenę płacili Poznaniacy za ra
towanie polskości, tak aktualnie wydana 
książka Jana Wiktora Reportaże Śląskie 
spełnia podobną funkcję w zbliżeniu nam 
postaw mieszkańców Śląska Opolskiego.

Warto uświadomić sobie fakt, że przy
należność do narodu i państwa polskiego 
przez długie dziesiątki lat dla tysięcy Po
laków nie była sprawą tak oczywistą jak 
dla nas obecnie, a mimo to stać było tych 
ludzi na ponoszenie wszelkich konse
kwencji własnego patriotyzmu.

W kontekście współczesnej nam rzeczy
wistości z reportaży Jana Wiktora moż
na wyszukać przesłanie, aby postawy ta
kie nie należały wyłącznie do przeszłości.

Zofia Rogowska

ZA PREZYDENTURY STEFANA STARZYŃSKIEGO
(0  upominkach książkowych dla uczniów)

Zwyczaj szkolny nakazuje, aby upomin
ki książkowe dla uczniów — jako nagro
dy za pilną naukę lub przodującą dzia
łalność społecznie użyteczną — były przy
gotowywane staraniem nauczycieli-biblio- 
tekarzy.

Oni to w porozumieniu z dyrekcją szko
ły i kolegami-nauczycielami dokonują 
wyboru i zakupu owych książek; koszty 
pokrywa bądź komitet rodzicielski, bądź 
komitet oipiekuńczy szkoły.

Obecnie w dobie trudności wydawni
czych i niedostatków na rynku księgar
skim dobór odpowiednich książek staje 
się coraz trudniejszy. W tej sytuacji je
dnym z najlepszych rozwiązań jest u- 
wzglę dnienie przede wszystkim varsavia- 
nów. Upominek tego rodzaju będzie na 
pewno mile widziany przez każdego ucz
nia, a także w jego kręgu rodzinnym. 
Odnosi się to do młodzieży w całym kra
ju, w szczególności zaś do uczniów szkół 
warszawskich.

Nawiązalibyśmy w ten sposób do pięk
nej tradycji z lat przedwojennych, gdy 
na czele Zarządu Miejskiego naszei sto
licy stał bohaterski prezydent — Stefan 
Starzyński. Z jego inicjatywy Zarząd 
Miejski wydawał w ciągu ostatnich kil
ku lat przed II wojną światową specjal
ny nakład publikacji wybranej spośród

x<-

'-'i--

Ä&ÄM MORACZEWSSÏ

......................... -.... ........ j

z , »<». «KM»«» .

f ; a ' : ;

"z > zJZ-'̂  'Z •' ẑ zz ' Z Z.
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ukazujących się ówcześnie najcelniejszych 
książek o Warszawie. Nakład ów był 
przeznaczony w całości na upominki dla 
uczniów szkół warszawskich, którzy w 
danym roku kończyli szkołę powszechną 
lub średnią.

Kartę przedtytułową książki poprzedza
ła karta dodatkowa, specjalnie wydruko
wana i włączona w trzon każdej z ksią
żek owego nakładu. Zawierała ona krót
ki tekst stwierdzający, że dany uczeń — 
absolwent szkoły warszawskiej — otrzy
mał tę książkę jako upominek w dniu 
ukończenia szkoły. Na karcie owej wid
niał też podpis (facsimile) prezydenta 
miasta. Tłem karty był herb Warszawy. 
Wytłoczono go również na okładce książ
ki, oprawnej w czerwone płótno intro
ligatorskie.

W roku 1937 Zarząd Miejski przezna
czył na upominki dla uczniów specjalny 
nakład Warszawy Adama Moraczewskie- 
go, w roku następnym — Gawędy o War
szawie Franciszka Galińskiego.

W artykule zamieszczamy fotokopię 
karty tytułowej (z pieczątką szkoły) oraz 
karty dodanej na początku książki z pod
pisem Starzyńskiego. Nazwisko ucznia 
wpisywane było odręcznie w jego szkole.

Inicjatywa Prezydenta wzrusza nas i 
budzi wiele refleksji...

Przypominają się słowa poety:

K to jes t ten  m ały człowiek, co w ognistym  
deszczu

w śród m urów , co się w alą, jako  posąg stoi?

P.‘-

■ . : ■ 1̂ 7 ff.: :

I myślimy:
Jakże wielkim uczuciem darzył Sta

rzyński swe miasto, skoro przy wielu i 
wielkich obowiązkach znalazł czas, aby w 
tak pomysłowej formie, poprzez książkę 
szerzyć i pogłębiać wiedzę młodzieży o 
Warszawie, wszczepiać jej umiłowanie 
przeszłości i piękna stolicy.

Helena Falkowska

EOUBfilSIE
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MARIA KULIK

N ow e książki 
dla dzieci 
i m łodzieży

Liczba nowości wydawniczych jest tym 
razem bardzo skromna. Dotyczy to za
równo literatury pięknej, jak książek po
pularnonaukowych, choć tych jest, jak 
zwykle, więcej.

Wydawnictwo „Śląsk” prezentuje naj
młodszym czytelnikom Olimpiadę zwierząt 
ANDRZEJA ŻAKA (Śląsk, 11 k. nlb, 25 zł). 
Jest to zbiór 7 wierszyków o dzikich 
zwierzętach biorących udział w olimpia
dzie sportowej. Każde zwierzę startuje 
w takiej dyscyplinie, do której ma naj
lepsze predyspozycje: struś biega na dłu
gie dystanse, kangur skacze itp. Duże, ko
lorowe ilustracje Krzysztofa Pakuły. Po
ziom I, dział IV.

Dla trochę starszych prezentujemy nie
co kontrowersyjną pozycję uśmiechnięte 
słowa. Opowiadania dla dzieci. (KAW, 
140 s., 125 zł). Wyboru tekstów dokonały 
JOANNA PAPUZIŃSKA i URSZULA 
PRZYBYSZEWSKA. W wyborze tym czy
telnik znajdzie zarówno wiersze, np. W. 
Chotomskiej, jak i fragmenty powieści, 
np. H. Ożogowskiej Chłopak na opak. 
Mamy tu również krótkie opowiadania 
drukowane poprzednio w „Płomyczku”. 
Kontrowersyjność tej pozycji polega głów
nie na tym, że mając „dziecinną” szatę 
graficzną (duże, kolorowe ilustracje, la
kierowaną okładkę) ma zarazem drobny 
druk. W tomiku zebrano utwory o róż
nym stopniu trudności. Wydaje się, że 
taka książka znajdzie większe zastosowa
nie w domu, do głośnego czytania. Poziom 
II, op.

Młodzież 11—13-letnia otrzymała dwie 
powieści, obie niestety dość słabe. Pierw
szą z nich jest ADOLFA LAKKIEGO 
Trójkąt pięcioramienny (Wydawnictwo Lu

belskie, 308 s., 60 zł), historia koresponden
cyjnej przyjaźni Polaka, Niemca i Azer
bejdżanina. Przypadkowe spotkanie na 
obozie pionierskim sprzyja okrzepnięciu 
przyjaźni, a do znanej już czytelnikowi 
trójki chłopców dołącza jeszcze dwu ko
legów z tegoż obozu. Powieść jest nie 
nałjepsza literacko i w dodatku tande
tnie wydana. Poziom III P.

Wojna jeżyków, napisana przez BRACI 
MORMAREWÔW, jest powieścią tłuma
czoną z języka bułgarskiego. Treścią jej 
są perypetie grupy chłopców pragnących 
odzyskać swoje boisko. Grupa ta, rozmi
łowana w sporcie, organizuje dla siebie 
boisko i urządza je samodzielnie. I oto 
okazuje się, że ktoś wpływowy zabiera 
ten plac, aby rozpocząć tam budowę ga
rażu. Powieść jest wartościowa wycho
wawczo, ale literacko słaba i chyba nie 
będzie bardzo poczytna. Poziom III P.

Młodzież starsza powita z uznaniem po
wieść sensacyjną JERZEGO EDIGEYA 
Szpiedzy króla Asaharddona („Czytelnik”, 
211 s., 60 zł). Jest to trzecia tego rodzaju 
powieść Edigeya, po Strzale z Elamu i 
Strażniku Piramidy. Akcja toczy się w 
Asyrii, a bohaterem jest syn kupca z Ni- 
niwy, podróżujący po krajach ościennych. 
Rzekomo handlowa podróż jest w istocie 
parawanem dla przeprowadzenia wywia
du wojsikowego. Powieść jest ciekawa, za
wiera wiele informacji historycznych. 
Poziom IV, Prz.
Przejdźmy teraz do książek popularno
naukowych.

W serii „Bij się z myślami” ukazało 
się już wiele pozycji, lepszych i gorszych. 
Kompas cywilizacji obrazkowej SZYMO
NA KOBYLIŃSKIEGO jest jedną z naj
ciekawszych (ŃK, 195 s., 72 zł). Jest 
to zbiór felietonów o malarstwie i rzeź
bie, poczynając od rysunków z Lascaux 
do sztuki XX w. Ńie jest to oczywiście 
podręcznik historii sztuki. Urbku tej ksią
żeczki, napisanej charakterystycznym ga
wędziarskim stylem, dopełniają ilustracje 
autora. Klasyfikacja 7.03/100/091, dział 7.0.
Ńiezwykłą książką jest Czas i człowiek 
ANDRZEJA NOWICKIEGO (NK, 178 s., 
60,— zł), zbiór szkiców ukazujących re
lację między czasem a człowiekiem oraz 
rolę czasu w muzyce, malarstwie i li
teraturze. Książka żawiera wiele pojęć 
abstrakcyjnych, nie jest łatwa w odbio
rze, ale ciekawa i na pewno zainteresu
je bardziej wyrobionego czytelnika. Kla
syfikacja 113/119 dział 1.

Ukazał się też kolejny tomik serii „Ty
py broni i uzbrojenia” — Samochód pan
cerny wz. 29 WITOLDA JELENIA I RAJ
MUNDA SZUBAŃSKIEGO (MON, 16., 30 
zł). Podobnie jak w poprzednich pozy
cjach omawia się tu powstanie pojazdu 
i jego odmiany, dane taktyczno-techni- 
czne oraz udział w wojnie obronnej 1939 
roku.
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Pismo grunt

„Niech będzie pochwalony,

uczczony

śpiew poety...”

w  lutym 1983 r. zmarło — w niewie
le dni po sobie — dwoje wielkich po
etów: Kazimiera Iłłakowiczówna (16II) 
i Mieczysław Jastrun (22 II). Zarówno ich 
niepowtarzalna osobowość, jak też zni
komy odstęp czasu dzielący oba zgony 
spotęgowały ciężar straty doznanej przez 
polską kulturę, którą współtworzyli przez 
długie dziesięciolecia. Odeszli w trudnym 
czasie, kiedy tak bardzo potrzebny jest 
głos mądrości, prawdy, doświadczenia. 
Mimo woli pamięć nasuwa słowa z wier
sza Leopolda Staffa Śpiewacy.
Dziś, k iedy  pada w szystko, ja k  gór

w strząśn ię tych  grzbiety ,
N iech będzie pochw alony, uczczony śpiew  poety. 
Od daw na zw iastow ano, że bardziej niźli Chleba, 
P oezji trzeba w czasach, gdy w cale je j nie

trzeba .

„Śpiewacy” umilkli na zawsze, ale po
zostawiony przez nich „chleb” pięknych, 
dojrzałych wierszy będzie — jak dzieło 
każdego prawdziwego talentu — żywić i 
nasze, i późniejsze pokolenia. Żeby jednak 
coś prawdziwie kochać i rozumieć, trze
ba to znać. Ta stara jak świat prawda 
dochodzi do głosu i teraz, gdy niezbęd
ne są wznowienia poetyckich zbiorów 
i kiedy dotkliwie kłują w oczy luki w 
literaturoznawstwie.

Iłłakowiczówna — jedna z najwybit
niejszych polskich poetek — w podręcz
nikach i studiach krytycznych (rzecz pa
radoksalna) niemal że nie istnieje, Ja- 
«struna potraktowano trochę lepiej, ale też 
sporo jeszcze dałoby się zrobić. W pier
wszym przypadku rzecz tłumaczy, lecz 
nie usprawiedliwia, fakt, że poeta — ści
śle w latach przedwojennych związana 
ze sferami rządzącymi — była dla kry
tyki osobą nieco kłopotliwą. Jastrun z 
kolei nie poddaje się łatwym interpreta
cjom. W rezultacie jako pewną podsta
wową sumę wiedzy o życiu i dorobku 
obydwojga twórców mogę naszym Czytel
nikom polecić szkice zawarte w wyda
nym w r. 1982 przez „Wiedzę Powszech
ną”, pod red. Ireny Maciejewskiej, w pier
wszym tomie studiów pt. Poeci dwudzie

stolecia międzywojennego (Irena Macie
jewska Utożsamiona ze światem — Ka
zimiera Iłłakowiczówna, s. 277—311; Ja
cek Lukasiewicz: Czas sztuki i czas hi
storii — Mieczysław Jastrun, s. 403—437). 
Zwięzłe analizy, poprzedzone biografią 
i zakończone bibliografią twórczości ar
tystów oraz zestawieniem ważniejszych 
o nich opracowań pozwalają zoriento
wać się w podstawowych nurtach ich 
dzieła i wyrobić sobie pogląd na miejsce 
w literackim Panteonie. Również w r. 
1982 ukazała się, nakałdem „Czytelnika”, 
książka J. Łukasiewicza Mieczysława Ja
struna spotkania w czasie, traktująca o 
całej twórczości pisarza. Ze swojej stro
ny przypomnę tylko niektóre fakty ty
czące się tych, którym zawdzięczamy tak 
wiele niezapomnianych wzruszeń.

Iłłakowiczówna — poetka, tłumaczka, 
eseistka — urodziła się 19 sierpnia 1892 r. 
w Wilnie. Po wczesnej śmierci rodziców 
wychowywała się w domu p. Zofii Buy- 
no, najpierw na Witebszczyźnie, później 
w Warszawie. W latach 1906—1909 prze
bywała za granicą, przy czym w ostat
nim roku pobytu uczęszczała na wykła
dy w Oxfordzie. Studia wyższe (poloni
styka, anglistyka) ukończyła na Uniwersy
tecie Jagiełlońskim. Podczas I wojny 
światowej pełniła służbę sanitariuszki na 
froncie w rosyjskiej czołówce sanitarnej. 
Do Polski wróciła w r. 1918, zamieszka
ła w Warszawie i wkrótce podjęła pra
cę (jako referentka) w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, gdzie pozostawała 
do r. 1939. Przerwę stanowią lata 1926— 
—1935, kiedy pracowała w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych w charakterze oso
bistej sekretarki marszałka Józefa Pił
sudskiego. Długo prowadziła „podwójne” 
życie — urzędniczki i poetki — a co dzi
wniejsze, życie urzędniczki wysuwała, 
przynajmniej oficjalnie, na pierwszy plan, 
mimo że już od wydania debiutanckiego 
zbioru wierszy {Ikarowe loty, 1911) liczy
ła się poważnie w świecie literackim. 
Egon Naganowski w przemówieniu wy
głoszonym w czasie uroczystości żałob
nych w Poznaniu takimi słowami wspo
mniał te dawno minione czasy:

Mam przed oczyma pan ią  K azim ierę, Iłłę, jak  
ją  poprzednio nazyw ano, z daw nych czasów, 
z końca la t dw udziestych i pierw szej połowy 
trzydziestych , k iedy  to  ówczesna urzędniczka 
M inisterstw a Spraw  W ojskow ych w  W arszawie 
n ieraz przyjeżdżała do P oznania, ściśle biorąc, 
do K obyłepoła M yciełskich, gdzie także byw a
łem  jak o  m łody człowiek. P am iętam , że pani 
K azim iera zawsze podkreślała , iż jes t u rzęd 
niczką, se k re ta rk ą  (jak  wiadom o była nią u 
m arszałka Piłsudskiego), a pisania w ierszy nie 
uw aża za zawód, ta k  ja k  później podkreślała, 
że je j zasadniczym  i k o n kre tnym  zajęciem  jes t 
uczenie języków . W każdym  razie, szeroko już 
wówczas znana poetka, w tow arzystw ie zasad
niczo nie mówiła o lite ra tu rze , o poezji. O dzna
czała się ogrom ną skrom nością, nigdy nie w y
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suw ała siebie naprzód. Raz ty lko , jeżeli dobrze 
sobie przypom inam , p rzeczytała głośno kilka 
sw oich w ierszy i do dziś dźwięczy mi w uszach 
żałobny re fre n  tre n u  na śm ierć M arszałka: 
,,O K om endancie, K om endancie!” . Ale poza tą 
szczególnie dla niej bolesną chw ilą, zawsze stro 
niła od w szelkich o sten tac ji, k iedy opanow y
w ało ją  w spółczucie z pow odu czyjegoś niesz
częścia, czy b iedy i w yciągała rękę, żeby pomóc, 
robiła to z ogrom ną d ysk recją  i cichą do
brocią. Można by powiedzieć, że cnoty  chrześ
c ijańsk ie  ja k  m ało k to  p rak tykow ała  na co 
dzień, choć — to  też trzeba przyznać — nieraz 
pod pokryw ką pew nej szorstkości czy dziwacz- 
ności.

Zapewne Pani Kazimiera, ze swoim 
brakiem artystycznego snobizmu, należała 
do wyjątków w świecie literackim, a być 
może w zawodowej pracy umiała znaleźć 
sens i — to już pewne — doceniała wa
gę współdziałania i dopomagania ludziom, 
z którymi łączyła ją więź szacunku, zro
zumienia i sympatii. Najłepiej szukać na 
to odpowiedzi w jej książkach wspomnie
niowych: Ścieżce obok drogi (Warszawa 
1939), Niewczesnych wynurzeniach (War
szawa 1958), Trazymeńskim zającu (Kra
ków 1968).

We wrześniu 1939 r. poetka, wraz z 
personelem MSZ ewakuowana do Rumu
nii, na blisko osiem lat rozstała sie z 
krajem. Mieszkała w Klużu, gdzie utrzy
mywała się z lekcji języków obcych i by
ła jedną z głównych organizatorek pol
skiego życia kulturalnego. Po powrocie do 
Polski w r. 1947 osiedliła się na stałe 
w Poznaniu. Wydała parę dziesiątków to
mików poetyckich (m.in. Obrazy imion 
wróżebne wielokrotnie wznawiane pt. 
Portrety imion, Popiół i perły, Słowik li
tewski, Odejście w tło), wyżej wymie
nione książki wspomnieniowe, próbowała 
sił w dramacie, była świetną tłumaczką, 
przede wszystkim z niemieckiego i rosyj
skiego; jej Wiersze zebrane (t. I—II) uka
zały się nakładem „Czytelnika” w r. 1971.

Wielka Dama polskiej poezji była w 
swoim długim życiu nie tylko świadkiem, 
ale i towarzyszką szeregu następujących 
po sobie prądów i mód literackich. Za
czynała pod wpływem Młodej Polski, sta
ła następnie blisko Skamandrytów, znaj
dujemy też w jej wierszach tony bliskie 
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej i — 
niejednokrotnie — K.I. Gałczyńskiemu. 
Krytyk i historyk literatury, który zech- 
ce wszystkie te nurty klasyfikować, bę
dzie miał pełne ręce roboty, aby — jak 
sądzę — stwierdzić koniec końców, że 
przy wszelkich podobieństwach i różni
cach była ona od początku do końca so
bą, poetką z urodzenia, w znaczeniu, ja
kie temu słowu nadała Anna Kamieńska, 
pisząc przy innej okazji:

Być poetą... to  znaczy poddać się te j Jakiejś 
fali podnoszącej się z w nętrza, z w łasnej głębi, 
k tó ra  św ia t w idzialny  p rzy jm uje , w chłania  1

przetw arza w n iepow tarzalną i jedyną p raw d ą  
człow ieka-tw órcy. Być poetą to  ten  w łasny 
św iat, w łasną praw dę — oddać innym , nic n ie  
zostaw iając dla siebie.

Iłłakowiczówna dzieliła się z innymi 
światem swoich wczesnych wspomnień, 
zachwyceń przyrodą, drobnych i wielkich 
wydarzeń wypełniających dni i łata, sta
wiała przed oczy zapamiętane twarze lu
dzi, z którymi zbliżyło ją życie, sięga
ła do kiedyś zasłyszanych baśni, legend, 
porzekadeł. Tradycja i współczesność, da- 
wność i nowość, odświętność i powsze
dniość były dla niej jednakowo ważne. 
Zamiast wszelkich teorii wystarczą zre
sztą słowa samej poetki, wyjęte z wier
sza Jak i o czym pisać...:
P y ta  m nie pan, kolego, m nie tu ta j za św ia tem , 
jak ie  m oim  zdaniem  na czasie by łyby  tem a ty : 
czy sądzę, że należy  krzepić czy też biadać, 
orlo la tać  czy kurzo na grzędzie zasiadać, 
czy o ojczyźnie pisać czy raczej o sobie 
— i m ówi pan, że jak  poradzę ja , ta k  p an

tam  — zrobi.

Św iat się złoci i k rw aw i, i m odrzy, i czerni: 
opisz św ia t ten , kolego, ja k  możesz n a jw iern ie j.

I w szystko będzie dobrze, n iech się ty lko  uda. 
Słowem, czy na tab licy  złotej będziesz ry ty , 
czy przez zgryźliw ców  co dzień szczypany i b ity , 
czy uw ielbi św iat dzieło tw e, czyli też podrze, 
pisz, o czym  chcesz i ja k  chcesz, byłeś pisał

dobrze.

O dwóch sprawach związanych z osobą 
poetki chcę jeszcze wspomnieć. Pierwsza 
to jej przynależność do dwóch ojczyzn. 
Jak kiedyś Mickiewicz, jak dziś Miłosz, 
miała ona umiłowany „kraj lat dziecin
nych” — Litwę i kraj lat dojrzałych — 
Polskę, o których mówiła ,,moje dwie 
matki”. Do pierwszej zwracała się w wier
szu Do Litwy słowami;
Na innej ziem i zostaw iłam  ślad,
znak m ój w yry łam  na nie naszym  spiżu, 
byłam  jak  posiew, co wschodzi, gdzie padł. 
Ty m nie, o L itw o, racz w spom nieć choć

krzyżem ,
niech  m oje im ię na tym  krzyżu stoi...

Do drugiej ojczyzny skierowane są te sło
wa wiersza Do Polski:
U padłam  z gniazda na b ruk...
Podniosłaś m nie pisklęciem  spod nóg, 
przycisnęłaś do serca po prostu , 
i odtąd w żyłach mi 
n iezm ienny ry tm  tw ej k rw i

pozostał.

Drugi motyw stale wyczuwalny w twór
czości Iłłakowiczówny to jej głęboka wia
ra, z której płynęła afirmacja świata, 
wrażliwość na ludzką dolę, przekonanie 
o konieczności wybaczania krzywd i osta
tecznym zwycięstwie sprawiedliwości:
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o  Boże, racz nas w ybaw ić 
■od zem sty — ślepych i głupich.,

■O Boże, n ienaw iść zabliźnij
Ja k  pole — kw itnącym  lnem .

(M odlitwa o pokój)

Jak — w cytowanym już przemówie
niu — powiedział E. Naganowski: „Kazi
miera Iłłakowiczówna to «anima natura- 
liter catholica», poetka, której natural
ną atmosferą życia i twórczości był chry- 
■stianizm w najbardziej bezpośrednim, nie 
wyrozumowanym, emocjonalnym sensie.”

Można by dalej sięgać po różne wąt
ki, mnożyć cytaty, nie wydaje się to 
jednak konieczne. Iłłakowiczówna, mimo 
że nie zajmuje zbyt wiele miejsca w ana
lizach literackich, była i jest 'rozumiana 
i 'bliska ludziom. Rozmawia się z nią jak 
z przyjacielem, a w takich rozmowach 
2;będne jest pośrednictwo. Przytoczę więc 
na koniec jedynie słowa napisane blisko 
pół wieku temu („Prosto z mostu” 1936), 
a  do dziś aktualne, autorstwa Bolesława 
Micińskiego:

W iersze Iłłakow iczów ny są p roste , ale je s t 
to  p rosto ta  w yszukana, na k tó rą  może sobie 
pozw olić te n  tw órca, k tó ry  odbył długie poetyc- 
lîie  te rm iny . (...) W prostocie te j przypom ina 
Iłłakow iczów na liry k i M ickiewicza z późn iej
szego okresu  jego tw órczości.

*
Jastrun — autor blisko pół setki ksią

żek, wśród których są wiersze liryczne, 
-eseje literackie, szkice i powieści biogra
ficzne o wielkich romantykach oraz li
czne przekłady z łiteratury francuskiej, 
niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej. Uro
dzony 29 października 1903 r. w Korolów- 
ce pod Tarnopolem, zdał maturę w r. 
1923 w Tarnowie. Studiował na Uniwer
sytecie Jagiełlońskim, gdzie w r. 1929 
uzyskał doktorat na podstawie pracy o 
Słowackim i Wyspiańskim. W następnych 
latach uczył polskiego m.in. w gimnazjum 
w Brześciu n. Bugiem, a później w Ło
dzi. W parę miesięcy po wybuchu II woj
ny przedostał się do Lwowa, zaś w r. 
1941 — do Warszawy. Tutaj brał udział 
w tajnym nauczaniu oraz współpracował 
z prasą konspiracyjną. Po wyzwoleniu 
Lublina włączył się do pracy redakcyj
nej w ukazujących się tam czasopismach. 
W okresie 1945—1949 ponownie w Łodzi, 
jako zastępca redaktora naczelnego i kie
rownik działu poezji w tygodniku „Kul
tura”, od r. 1949 na stałe w Warszawie. 
Pierwszy tom jego wierszy Spotkania w 
czasie ukazał się w r. 1929, ostatni pt. 
Inna wersja w r. 1982 nakładem PIW. 
Pomiędzy tymi granicznymi datami uka
zały się m.in. takie poetyckie tytuły, jak 
Godzina strzeżona, Rzecz ludzka, Sezon 
w Alpach i inne wiersze. Intonacje, Go
dła pamięci; Poezje zebrane wydał w 
r. 1975 „Czytelnik”. Z okazji wydania te
go zbioru oraz wcześniejszego o pół roku 
tomiku pt. Błysk obrazu Ryszard Matu

szewski pisał w „Roczniku Literackim” 
(PJW 1975):

S ek re t poezji to stopniow e odrzucanie za
słon, pozorów, m asek. To zarazem  tru d , w k tó 
rym  arty s ta  w ydaje się sobie — zgodnie ze 
sta rym , rom antycznym  kanonem  — skazany  na 
n ieuch ronną sam otność i n iezrozum ienie przez 
współczesnych. (...) Sam a próba zak lasyfikow a
nia tw órczości poety, p rzyporządkow ania je j 
jak iem uś określonem u nurtow i — w yw ołuje 
jego gniew ną reakcję : ,,nie należałem  do żadnej 
szkoły filozofów  czy poetów  (...) drzew o m oje 
mogło róść krzyw o ale osobno” (M edytacje h i
storiozoficzne). Z te j w łaśnie ,,osobności” zdaje 
się au to r  B ły sku  obrazu  czerpać sw oistą sa
ty sfakcję , połączoną z coraz w yraźn iej zazna
czanym  dystansem  do konw encji i kanonów  
sztuki, (...) k tó re  — zwłaszcza z perspek tyw y 
św iadom ości k resu  w łasnego istn ien ia  — w ydają 
m u się n ieisto tne, podobnie ja k  sądy w spół
czesnych (...).

Wydaje się, że Matuszewskiemu udało 
się tu wychwycić bardzo istotne cechy 
poetyckiej filozofii autora Godziny strze
żonej, co nie • jest wcale rzeczą prostą. 
Mieczysław Jastrun przeszedł długą dro
gę przemian poetyckich, zaczynając od 
symbolizmu i nurtów jemu pokrewnych, 
co sprawiało, że jego poezja działa się 
jakby w innym świecie, poza dzianiem 
się historii i poza wydarzeniami z ży
cia praktycznego, pośrednio tylko z nimi 
związana. Przełomu zarówno w ideologii, 
jak w technice poety dokonała okupacja. 
N otuj eksplodujące pod palcam i chw ile.
F ak ty  nagie, rozstrzeliw ane masowo!

— pisał w wierszu Wstęp (1942), for
mułując swoje credo poetyckie nakazujące 
dostrzec, przeżyć i wyciągnąć wnioski ze 
spraw dziejących się współcześnie. ..Abv 
ten czas pogardy wyrazić — notował Ja
strun w jednym ze szkiców — nie wy
starczyło być poetą w zwykłym tego sło
wa znaczeniu.” W literaturze szukano 
wtedy odpowiedzi na podstawowe pyta
nia o los narodu i postawę człowieka, 
pytania, na które odpowiadali kiedyś 
Mickiewicz i Słowacki, a więc do ich 
tradycji poetyckich przyszło sięgnąć. Póź
niejsze powojenne lata przyniosły Jastru
nowi różne doświadczenia i sprawiły, że 
chadzał różnymi ścieżkami — od prób 
włączenia się w tzw. literaturę zaangażo
waną po chwile gorzkich rozczarowań i 
ostateczne rozstanie ze złudzeniami w imię 
bezkompromisowego poszukiwania praw
dy o sobie i o człowieku, prawdy wy
rażonej w formie łączącej klasyczną pro
stotę z refleksyjną zadumą.

U kształtow any  w  epoce — pisa ł A rtu r  San- 
d auer — k tó ra  z przerażen iem  słuchała ,,w ro 
giego k ro k u  przyszłości”  i k tó re j h isto ria  w y
daw ała się jedynie , .odwieczną zbrodnią i g łup
stw em  odw iecznym ” , poeta te n  godzi się te raz  
le sw ym  p rasta ry m  przeciw nikiem , czasem, 
a firm u je  go i — osw aja. Cóż dziwnego, że n a j
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lepsze jego w iersze pow sta ją  tam , gdzie za
hacza o tę  — n a jb ard z ie j osobistą — prob le
m atykę?  Z aprzeczeniem  „o krucieństw a czasu” 
będą więc w iersze do syna ; zaprzeczeniem  rów 
nież — P oem at o m ow ie p o lsk ie j, k tó re j trw a 
łości zaw ierzył całego siebie. S tąd:

Na ręk ach  osiadł szary  pył 
Z łotej ren e ty .
Dla kogom  pisał, pocom  żył 
W burzach  p lanety?
W tedy w yciągnął po nie dłoń 
Mój synek  m ały
I ząbki w  m iazgę w bił i w  woń,
W owoc dojrzały .

(Jabłka)

Być może nie są to  m yśli nowe. Ale nie o 
nowość m yśli przecież chodzi w tru d n e j sztuce 
poetyck ie j, lecz o to , aby  tem aty , chociażby 
znane, przeżyć po now em u.

Obok twórczości poetyckiej liczące się 
miejsce zajmuje proza literacka Jastru
na. Kilka książek poświęcił naszym naj
większym poetom: Kochanowskiemu {Po
eta i dworzanin), Słowackiemu {Spotka
nie z Salomeą), Mickiewiczowi {Mickie
wicz), Norwidowi {Gwiaździsty diament). 
Jest ponadto autorem takich książek ese
istycznych jak np. Między słowem a mil
czeniem, Walka o słowo, Poezja i rzeczy
wistość, Mit śródziemnomorski. Podróż do 
Grecji. Każda z tych książek jest świa
dectwem wielkiej erudycji autora, lekcją 
głębszego spojrzenia na poezję, na mowę 
polską, na sens i funkcję słowa, wresz
cie na skomplikowany świat starożytnej 
Grecji, z którym najściślej związane są 
losy kultury europejskiej.

W r. 1962 wydał Jastrun książkę ese

istyczną Piękna choroba, pisaną w pier
wszej osobie. Zdając sobie sprawę z czy
telniczej pokusy utożsamiania osoby nar
ratora z nim samym zastrzega wyraźnie:

Nie m iałem  zam iaru  napisać au tob iografii, 
z w ielu  w zględów uw ażałbym  tego rodzaju  za
m iar za niem ożliw y do w ykonania. Nie w ierzę, 
aby  życiorys w łasny m ógł być czym ś innym  
niż fik c ją , za n iepodobieństw o uw ażam  w skrze
szenie jak ie jk o lw iek  chw ili zn iknionej.

To prawda, że „zniknionych chwil” nie 
da się bez .reszty wskrzesić, że pamięć 
przywraca jedynie duchowo przetworzoną 
odbitkę, trudno powiedzieć na ile wierną, 
ale jedynie możliwą do odtworzenia. I w 
tym też duchowym sensie Piękna choro
ba jest książką szalenie ważną, pozwa
lającą lępiej zrozumieć filozofię pisarza 
i system wyznaczonych przez niego war
tości.

Poetów za życia najlepiej jest pozna
wać przez ich poezję, a żegnać wypada 
też poezją, na zakończenie przytaczam 
więc pierwsze zwrotki wiersza Mieczy
sława Jastruna Poezja i prawda:

Poezja, aby  by ła  sobą.
M usi dialog toczyć z p raw dą.
A może jedną je s t osobą.
P iękną i nieco starodaw ną?
Nie jes t dla tych , co m yśleć nie chcą 
(Dla n ich  gotow e słońca dnieją),
I nie poddaje  się pochlebcom ,
I nie w ybacza kaznodziejom .

Ja  znam  ta k ą  o k ru tn ą  tkliw ość.
K tóra n ie  żąda w zajem ności,
I n iecierp liw ą spraw iedliw ość,
I pieśń, co w  w ielu  czasach gości.
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z  m niejszym i obciążeniam i genetycznym i w ysta rto w ał «T ygodnik Każdego K onsum enta 
„V eto” », u rodzony i hodow any przez ojca ru ch u  konsum enckiego — A ndrzeja N ałęcz-Jaw ec- 
k ieao . S y tu ac ja  może nie każdego, a le na pew no w iększości konsum entów  je s t obecnie dosyć 
parszyw a, w ięc „V eto” nie pow inno m ieć k łopotów  an i z tem atam i, an i ze zbytem , zwłaszcza 
że p o tra fi zadbać o au to rek lam ę.

D odatkow ą a tra k c ją  tygodnika  są a r ty k u ły  K ry sty n y  Z ie lińskiej (osoby zn an e j, m. in. ze 
snucia w izji legendarnych  już  ch rup iących  bułeczek), k tó ra  z uporem  i w erw ą nęka rad io 
słuchaczy. P rzew aga Z ie liń sk ie j-au to rk i fe lie tonów  w  „V eto” nad  Z ielińską czy ta jącą  te  sam e 
a rty k u ły  do radiow ego m ik ro fonu  polega na tym , że p ierw szej można po p ro stu  nie czytać, 
podczas gdy od d rug ie j tru d n o  się odczepić.

Jednym  z najw iększych  sukcesów  tygodnika „V eto” by ł te s t na zain teresow ania Polaków  
akcesoriam i ero tycznym i. Polegało to  — ja k  w iadom o — na podan iu  in fo rm acji (fałszyw ej) 
o o tw arc iu  w  W arszaw ie tzw . porno-shopu. T est w ypadł pom yślnie. F rekw encja  dopisała. P rzy  
okazji okazało się, że je s t w  Polsce organ izacja  sto jąca na s traży  praw dy w prasie. Św iadczy 
o tym  decyzja w arszaw skiego oddziału S tow arzyszenia D ziennikarzy  PRL, na m ocy k tó re j n a 
czelny tygodnika, odpow iedzialny za w ydrukow anie „kaczk i” z porno-shopem , ma stanąć  
p rzed sądem  koleżeńskim  pod zarzu tem  w prow adzania ludzi w błąd. Nie w iadom o, czy je s t to 
p recedens zapow iadający  podobne k ro k i w  sto su n k u  do innych  dziennikarzy , czy 
ty lk o  p rze jaw  rozczarow ania n iepraw dziw ością in form acji. Nie w iadom o rów nież, czy proces 
odbędzie się, poniew aż oskarżyciel zapom niał w  un iesien iu , że może staw iać przed sądem  
koleżeńskim  ty lk o  sw oich członków , a ta k  się złożyło, że an i naczelny, an i żaden z e ta tow ych  
pracow ników  ,,Veto” do S tow arzyszenia D ziennikarzy  PR L n ie należy. B y rozw iązać problem  
p roced u ra ln y  i um ożliw ić oskarżycielow i nap ię tnow anie  zła, red ak to r  N ałęcz-Jaw ecki jes t 
podobno sk łonny  naw et zapisać się do SD PR L — ale  to  jeszcze nic pew nego.

Szum , ja k i środk i m asowego przekazu  zrobiły  w okół sp raw y  nie istn iejącego  sk lepu  z akce
soriam i ero tycznym i, reak c ja  SD PRL — są dosyć sym ptom atyczne. O sta tn io  seks w  różnych 
w ydaniach  je s t sta łym  i w ażnym  p u nk tem  p rogram u  w naszej p rasie  i życiu publicznym . 
,,P rzeg ląd  T ygodniow y” — tygodn ik  rep o rte ró w  — w gruncie  rzeczy przekszta łc ił się w  pism o 
fachow e pośw ięcone trochę  stu k n ię tem u  uw odzicielow i n ie le tn ich  pan ienek  — K alibabce. 
D orobek „P rzeg lądu  Tygodniow ego” na pew no zaow ocuje obszerną m onografią K alibabka — 
życie  l dzieło. „P o lity k a” przeznacza pół num eru  na esej Z ygm unta K ałużyńskiego 1000 procen t 
'pornograjU, a potem  zapełnia szpalty  listam i oburzonych lub  zachw yconych czytelników . Esej 
K ałużyńskiego m obilizuje innych  żurnalistów ... itd .

S iedząc nasze życie publiczne m ożna odnieść w rażenie, że przez Polskę przetacza się coś w 
rod za ju  opóźnionej rew olucji seksualnej i że seks je s t obecnie naszym  najw iększym  p rob le
m em . T rudno  m ieć jak ieś zastrzeżenia do seksu, id io tyzm em  byłoby udaw anie, że P o lacy  nie 
m ają  z tym  nic w spólnego, skoro  p rzy rost je s t u nas całk iem  niezgorszy, a le pow inna p rze
cież istn ieć  jak aś  skala w artości i ważności.

G dy ludzie  skazan i na dłużej na sw oje tow arzystw o (np. w  biurze) nie m ają  już o czym 
rozm aw iać, wówczas gaw orzą o przysłow iow ej d... M aryni. G dy au to rzy  k a b a re tu  nie um ieją , 
lub  nie chcą opow iadać dow cipów  i śpiew ać piosenek, wówczas w ypychają  na scenę 
s trip tise rk ę . Czyżbyśm y nie m ieli sobie nic do pow iedzenia? Czy już  czas ty lk o  na pan ią  Lolę?

c.d.n.
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Gazety i dziennikarze 1980—1982 (3)
z  trzech  n a jb ard z ie j rzu ca jący ch  się w  oczy now ych tygodników  — „V eto” , ,.P rzeg lądu  

T ygodniow ego” oraz „Tu i T eraz” — najdziw aczn ie jszy  w ydaje  się ten  osta tn i.

M atką „T u i T eraz” (n iek tórzy  lingw isto -publicyści odm ien iają  te n  ty tu ł: „T u i T eraza” , 
„T u  i T erazem ” itp.) je s t K azim ierz K oźniew ski, o jcem  — tzw . sy tu ac ja . Do pism a należy  
więc podchodzić ze w spółczuciem  i w yrozum iałością ja k  do każdego dziecka obciążonego dzie
dzicznie.

P ow ażnym  dziw actw em , w ręcz obsesją „T u i T eraz” je s t p ragn ien ie  rozpętan ia  jak ie jś  
w ie lk ie j d yskusji, n a jch ę tn ie j na tem aty  k u ltu ra ln e , a le n iekoniecznie. W ty m  celu  co k ilka 
tyg o d n i p o jaw ia ją  się tzw. a r ty k u ły  in ic ju jące  ko le jne  dyskusje , k tó ry ch  ja k  na razie n ik t 
n ie  zam ierza podejm ow ać. N iepow odzenia n ie  zraża ją  jed n ak  red ak to ró w  tygodnika. N ie m o
gąc p rzeb rn ąć  przez e tap  in ic jow an ia  d yskusji, n ie m ogąc w yw ołać w iększego rezonansu  i 
YCiągnąć do rozm ow y publicystów  z zew nątrz , p racow nicy  „Tu 1 T eraz” po lem izu ją  sam i 

z sobą. Polega to  na d ru k o w an iu  dw óch Jub w ięcej ta k ic h  sam ych , ty le  że nap isan y ch  innym i 
słow am i, w ypracow ań  „na zadany  te m a t” , a w ięc na sym ulow an iu  bu rzliw ej debaty . O sta tn io  
red ak c ja  ko rzysta  także ze w sparcia  czy teln ików . Sw oją obsesję do d yskusji i polem ik w y
ładow uje  p rzy  pom ocy d rukow an ia  obelg n adsy łanych  do Jerzego U rbana — au to ra  cyk lu  
fe lie tonów  „S am osądy” . L is ty  do U rbana są m ało odkryw cze, a le należą do barw n ie jszych  
frag m en tó w  tygodnika.

P ub likow an ie  listów  do Jerzego U rbana z całą pew nością w pływ a dodatn io  na zbiorow e sa
m opoczucie Polaków , pośredn io  przyczynia się do w zrostu  w ydajności p racy , p rzysparza  ga
zecie now ych czy teln ików  i w  ogóle niesie w iele sk u tk ó w  pozytyw nych. Jednocześnie  jed n ak  
p roceder te n  św iadczy o ew olucji am bic ji „T u i T eraz” , o w yraźnej degeneracji tygodnika. 

O negdaj tygodn ik  ,.P anoram a P ó łnocy” zdobyw ał popu larność  p rzy  pom ocy obelżyw ych listów
do Ja nusza  P rzym anow skiego, k tó re  d rukow ano  w  odcinkach.

In n ą  a tra k c ją  „T u i T eraz” by ły  przez jak iś  czas sta łe  fe lie to n y  ,,O ciosyw anie m gły” , w 
k tó ry ch  nacze lny  tygodnika  w y k ładał (i n ad a l w ykłada) sw ój ak tu a ln y  stosunek  do św iata.

Józef G lasch we w spom nien iach  z podróży po R osji p isa ł o p o d upadającym  cy rku , k tó ry  
d la  ra to w an ia  się p rzed  całkow itym  upadk iem  pokazyw ał ludzi w  jak iś  sposób w ynatu rzonych : 
n a jp ie rw  kob ie tę  z b rodą  i k a rła , późn iej, gdy  publiczność do te j dziw acznej p a ry  p rzyw ykła, 
człow ieka z psią sierścią na całym  ciele, k tó rego  w łaściciel cy rk u  odkupił za k ilka  rub li od 
jak iegoś b a n k ru tu jąceg o  ziem ianina. F elie ton  K oźniew skiego by ł w łaśnie czym ś w  rodza ju  
pokazyw ania kob ie ty  z b rodą. Z czasem  jed n ak  opatrzy ł się, spow szedniał, p rzesta ł dziwić, 
rozśm ieszać, w yw oływ ać odrazę — p rzesta ł być a tra k c ją . Nie zam ieniono go na człow ieka z psią 
sie rśc ią  na całym  ciele, w ięc dziś le k tu ra  fe lie tonów  „O ciosyw anie m g ły” m oże nasuw ać ty lko  
je d n ą  refleksję : tru d n o  ociosać cokolw iek przy  pom ocy m ło tka lub  tłuczka, zwłaszcza mgłę.

,,Tu i T eraz” p róbu je  naw iązyw ać do tra d y c ji  tygodnika  spo łeczno-ku ltu ralnego  z n a js il
n iejszym i ciągotam i w  k ie ru n k u  l ite ra tu ry . Ludzie m ieszkający  w W arszaw ie w  pobliżu  ul. 
Sm olnej, p rzy  k tó re j m ieści się red ak c ja  „Tu i T eraz” , m ów ią, że często późną nocą w 
red ak cy jn y ch  pom ieszczeniach rozlega się donośny chichot. Podobno to  duch n ieistn iejącego  
już  tygodn ika  ,,K u ltu ra ” pęka ze śm iechu podczas p rzeg lądan ia m ateria łów  przygotow anych  
do d ru k u  — ale nie w iadom o, czy to  p raw da.


