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BIOLEOTEKARZA
ROK XV LIPIEC — sierpień 1963

ROMANA ŁUKASZEWSKA

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Wielokrotnie już i przy różnych okazjach podnoszona była waga wymiany do- 
śy/iadczeń pomiędzy poszczególnymi bibliotekami, a nawet poszczególnymi biblio
tekarzami. Interesuje mnie w tym momencie zwłaszcza jeden określony rodzaj 
wymiany, a mianowicie wzajemne odwiedziny, celem zapoznania się z działalno
ścią oświatowo-wychowawczą innej placówki bibliotecznej oraz z jej warsztatem 
pracy, co może przynieść poważne korzyści obu stronom: odwiedzającym i od
wiedzanym.

Biblioteki wojewódzkie zrobiły już spory krok naprzód w tej dziedzinie organi
zując wyjazdy nie tylko poszczególnych pracowników, zainteresowanych określo
nymi dziedzinami pracy i działalności bibliotek wojewódzkich, ale urządzając 
wycieczki całych zespołów bibliotekarzy jednego województwa do innego. Coraz 
bardziej przyjmują się w dotychczasowej praktyce w tym zakresie wojewódzkie 
seminaria wyjazdowe, odbywające się na terenie innyoh województw. Biblioteki 
te i bibliotekarze bardzo sobie cenią tę praktyczną formę zaznajamiania się z pra
cą bibliotek innych województw i widzą duże możliwości doskonalenia działalno
ści własnych placówek, w oparciu o wykorzystanie doświadczeń bibliotek innego 
województwa.

Czy nie warto byłoby pomyśleć o podjęciu tej praktyki przez inne biblioteki 
naszej i nie naszej sieci? Mam tu na myśli zwłaszcza biblioteki powiatowe, a na
stępnie gromadzkie, miejskie i związkowe.

Niesłuszne byłoby potraktowanie problemu, jako zupełnie nowego dla tych bi
bliotek, gdyż, wiadomo jest, że niektóre z nich stosują już w praktyce tę formę 
wymiany doświadczeń — chodzi raczej o upowszechnienie jej, o szersze wyko- 
korzystanie wzajemnych osiągnięć i doświadczeń dla znalezienia najskuteczniej
szych środków rozwijania, unowocześniania działalności bibliotek, korzystania 
z istniejących pomysłów racjonalizatorskich tak w dziedzinie udostępniania pi
śmiennictwa, jak i w zakresie techniki bibliotecznej, co nie pozostaje bez wpły
wu na działalność bibliotek.
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Szczególnie szerokie pole otwiera się tutaj przed bibliotekami powiatowymi, któ
re rozporządzają szeregiem możliwości zetknięcia bibliotekarzy gromadzkich, kie
rowników małych bibliotek miejskich z różnych powiatów własnego województwa, 
a może i niejednokrotnie powiatów sąsiadujących z innych województw,

Z dotychczas znanych form realizacji takiej wymiany doświadczeń można 
odnotować:

— Wyjazdy kierowników bibliotek powiatowych do innych bibliotek tego sa
mego rodzaju dla zaznajomienia się z całokształtem działalności danej biblioteki, 
albo z wybraną dziedziną pracy bibliotecznej, która w tej właśnie bibliotece jest 
szczególnie dobrze zorganizowana i rozwija się bardzo pomyślnie, np. służba infor
macyjna, instruktaż, zakup księgozbiorów, wolny dostęp do półek itp. Wyjazd 
ma te zalety, że prócz obejrzenia interesującej kierownika dziedziny, zaznajomie
nia się ze sposobami realizacji zadań w tym zakresie, można jeszcze z zaintereso
wanymi pracownikami odwiedzanej biblioteki przedyskutować problemy, które 
kierownika najbardziej nurtują.

— Odwiedzimy kierowników poszczególnych działów dla zaznajomienia się z dzia
łalnością innej biblioteki powiatowej w interesujących ich zjakresach pracy.

— Wspólne seminaria.
W programie tego rodzaju seminarium dobrze jest uwzględnić omówienie proble

matyki pracy tej dziedziny działalności, w której przoduje powiat goszczący 
uczestników’ seminarium (np. działalność oświatowa czytelni bibliotek gromadzkich). 
Możność przedyskutowania wspólnie określonego zagadnienia przez bibliotekarzy 
gromadzkich obu powiatów przyniesie poważne korzyści nie tylko słabszemu w tej 
dziedzinie powiatowi, ale i ci „silniejsi” bibliotekarze zyskają, jeśli ich koledzy 
spojrzą krytycznie na pracę w tym zakresie i wysuną pomysły pewnych uspraw
nień i pożytecznych innowacji. Poza tym obcowanie przez 2—3 dni bibliotekarzy 
różnych powiatów stwarza doskonałe warunki do przedyskutowania wielu pro
blemów interesujących poszczególnych bibliotekarzy.

Duże też znaczenie dla tych celów mają seminaria wyjazdowe jednego powiatu 
do drugiego, kiedy to bibliotekarze gromadzcy mogą obejrzeć różne biblioteki go
szczącego powiatu. (Oby tylko jak najszybciej zwiększyła się liczba choćby fur
gonetek w pov/iatach!). Jeśli tylko zebrani na seminarium mają dobrą wolę, ob
fity może być plon wywiezionych obserwacji i wniosków dla poprawy sytuacji 
i stylu pracy u siebie. Nie bez znaczenia również jest dobre samopoczucie w tych 
przypadkach, gdy się dostrzeże, że pewne problemy rozwiązuje się u siebie lepiej.

— Czasem też bywa tak, że korzyść przynoszą nam nie tylko cudze osiągnięcia, 
ale i cudze błędy, jeśli potrafimy z nich wyciągnąć krytyczne wnioski dla własnej 
pracy.

Istnieje jeszcze szereg innych form odwiedzin sąsiedzkich, wypływających nie 
tylko z potrzeb zawodowych, ale z więzów przyjaźni łączących poszczególnych bi
bliotekarzy i te należy równie cenić.

Przecież często się mówi, że niech tylko spotka się dwóch bibliotekarzy to, na
wet. mimo solennych obietnic, że nie będą mówić o sprawach zawodowych — po 
kilkunastu minutach orientują się, że właśnie O' nich toczy się cały czas rozmowa — 
problemy biblioteczne tak ich pochłaniają, że nie są w stanie od nich się oderwać. 
Może to nie najlepsza skłonność, ale niewątpliwie sprzyjająca wymianie do
świadczeń.

W całej tej sprawie jest jedna rzecz ważna. Jeśli odwiedziny zaplanowane są 
wyraźnie celem zaznajomienia się z pracą biblioteczną innej placówki, trzeba 
się do nich przygotować! W przeciwnym wypadku straci się wiele czasu na spra
wy bynajmniej nie najważniejsze dla badanego zagadnienia, a nie dostrzeże się
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często elementów bardzo istotnych dla wyrobienia sobie pełnego obrazu dzia
łalności odwiedzanej biblioteki w interesującej odwiedzającego dziedzinie. Słuszne 
też wydaje się wcześniejsze powiadomienie biblioteki, w której planuje się od
wiedziny o terminie przyjazdu, aby wizyta nie wypadła w niedogodnym dla od
wiedzanych terminie (nawał pracy, wyjazdy do bibliotek gromadzkich itp.). W ta
kiej sytuacji pracownicy odwiedzanej biblioteki będą mieli ograniczony czas dla 
swego gościa, a odwiedzający wyniosą dużo mniejsze korzyści. Warto też biblio
tekę do której się wybieramy, poinformować, jakie sprawy nas szczególnie inte
resują, aby i im dać możliwość przygotowania się do odwiedzin.

Przy wyjazdach zbiorowych (np. seminaria organizowane w innym powiecie) 
szczegółowe omówienie spraw merytorycznych i organizacyjnych z goszczącym 
nas powiatem jest niezbędne.

Bibliotekarze gromadzcy i kierownicy bibliotek miejskich mogą również z po
wodzeniem stosować wizyty sąsiedzkie — przynoszą one na pewno wiele ko
rzyści obu stronom, pozwolą przyjrzeć się nawzajem swojej pracy — a nieraz 
bywa, że takie odwiedziny dają początek ciekawej współpracy dwu sąsiadujących 
ze sobą bibliotek, prowadzą do podejmowania wspólnych prac, organizowania ra
zem większych imprez.

Biblioteki powiatowe powołane do prowadzenia instruktażu w bibliotekach związ
kowych powinny zadbać o taką wymianę również wśród bibliotekarzy związko
wych. Wiele też korzyści przyniosłyby niewątpliwie odwiedziny pracowników bi
bliotek związkowych w publicznych bibliotekach powszechnych i odwrotnie. Pozwo
liłoby to obu grupom bibliotekarzy lepiej poznać trochę odmienną specyfikę pracy 
wychowawczo-oświatowej bibliotek związkowych i publicznych, wiodłoby do ich 
coraz lepszego wzajemnego zrozumienia się i współdziałania nad rozwojem czy
telnictwa w ich środowiskach.

WOJCIECH JANKOWERNY

UWAGA: SAMOUK!

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach mówienie o samouctwie trąci 
myszką. Przy tak rozbudowanej sieci szkół, przy obowiązku szkolnym, szeroko za
krojonej działalności oświatowej wśród dorosłych te, nie najłatwiejsze formy zdoby
wania wiedzy pozostają w cieniu. Nawet sam termin wydaje się anachronizmem. 
Zresztą nabrał on kiedyś, całkiem niesłusznie, posmaku czegoś wstydliwego. Sa- 
mcuctwo na tyle się zdewaluowało, że nawet PWN.-owska „Mała encyklopedia po
wszechna” beztrosko pomija to zagadnienie. Ciekawe czy znajdzie się na nie miej
sce w ukazującej się już Wielkiej Encyklopedii Powszechnej.

W czasach rozbiorów dla wielu Polaków, jedyną drogą do zdobycia pewnego za
sobu wiedzy, było właśnie samouctwo. Nic też dziwnego, że znaleźli się ludzie prag
nący przyjść z pomocą wielotysięcznej rzeszy upartych.

Wydali oni wiele cennych pozycji dla samouków: różnego rodzaju poradniki uj
mujące całościowo poszczególne dziedziny wiedzy łącznie ze wskazówkarni meto
dycznymi i bibliograficznymi, bibliografie zalecające, czasopisma. Samouk miał 
więc do dyspozycji szereg pomocy i nic dziwnego, że często osiągał poprzez samo
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kształcenie poważne rezultaty w zakresie zdobywania wiedzy. Oczywiście wyma
gało to ciężkiej mozolnej pracy, a niekiedy (o dziwo) spotykało go za to upokorze
nie. W okresie międzywojennym warstwy średniej inteligencji (mowa tu o urzędni
kach) niechętnie, a w wielu wypadkach wręcz wrogo, ustosunkowywały się do ludzi 
nie posiadających udokumentowania swych umiejętności i wiedzy urzędowym świa- 
dectw’em. Samouk! Człowiek wielokrotnie ośmieszany, by przypadkiem nie poczuł 
się równy z tymi, którzy mogli ukończyć szkoły. Dyskryminacja ta doprowadziła 
do ugruntowania w społeczeństwie opinii o samouku jako człowieku niższej ka
tegorii, człowieku o mniejszych walorach i dyspozycjach. Niestety z takim na
stawieniem możemy się zetknąć jeszcze dziś w niektórych środowiskach. I to jest 
jedną z przyczyn niechęci prostego chłopa czy robotnika do odkrywania swych 
pasji i wysiłków w zakresie zdobywania wiedzy. Zaważyło to również na niechętnym 
i wstydliwym stosunku do kursów dla analfabetów, do uniwersytetów powszech
nych, szkół dla dorosłych, a nawet prelekcji.

Posiadający mniejsze lub większe braki w swym wykształceniu, uważali ucze
stnictwo w kursach czy lekcjach za oficjalne przyznanie się do tego, za publiczne 
wyjawienie swych braków w wykształceniu, niekiedy skrupulatnie ulirywanych. 
Jeszcze dzisiaj wielu ludzi z przyczyn wyżej podanych, zdobywa wiedzę jakby 
w konspiracji, starannie ukrywając ten fakt przed otoczeniem. Tej wstydliwości nie
stety nie przezwyciężyły w pełni opieka i troska jakie państwo, władze oświato
we, zakłady pracy, najbliższe otoczenie roztaczają nad ludźmi kształcącymi się. 
W sw’ych wędrówkach po powiatach i gromadach często spotykałem samouków. 
Więcej — spotykałem ich czasem! kilku w jednej wiosce, ale — co charakterystyczne 
-- nigdy o sobie nie wiedzieli, a w każdym razie niewiele. „Bo przecież potrafisz 
zawsze ukryć swoją pasję czy „maniactwo” niemal przed wszystkimi — mówił mi 
stary góral spod Nowego Targu — Ale zawsze domyślę się, że Cabaloków Franek 
coś za często zachodzi do biblioteki. Dopytuje się przeważnie o książki historyczne, 
loyczekując aż nie będzie ludzi, a przy znajomych wywraca bez przerwy kryminały 
zapominając je potem wypożyczyć”. Zarówno jeden, jak i drugi domyślają się praw
dy o sobie, ale niepisana umowa każę im o tym milczeć. Biblioteka też nic o tym 
nie wie. Ma dobrych, stałych czytelników, którzy sami dopominają się o książki, 
po cóż więc nimi się zajmować.

Pod Wyszkowem zetknąłem się z człowiekiem wszechstronnie oczytanym, po
siadającym swój własny pogląd na różne sprawy, zdolnym w interesujący i logicz
ny sposób uzasadniać każdy swój sąd, każde swoje zdanie. Ten nawet nie korzysta 
z biblioteki. Prenumeruje kilka tygodników. Książki ściąga przez córkę aż z War
szawy. Nie chce by częste wizyty w bibliotece zwróciły na niego uwagę. Po co?

Przedstawiłem tu w ostrym świetle stosunek do samouka. Oczywiście nie wszę
dzie jest on taki. Nie będę się jednak w tym miejscu zatrzymywał nad faktami 
normalnymi, w niczym nie zasługującymi na ich eksponowanie — chyba tylko jako 
przykład do naśladowania. Ale ci którzy zechcą pozytywnie i właściwie oceniać 
wysiłki jednostek zmierzające do rozszerzenia i ugruntowania wiedzy i bez wska
zówek potrafią tego dokonać

Nie zawsze zresztą samouk żyje w ukryciu. Bronisław P i e t r a k. Paulina H a- 
ł y s z, Władysław Kuchta (wszyscy z lubelskiego), Hanka Nowobielska 
z Białki Tatrzańskiej — oto przykłady. Wszyscy oni są poetami ludowymi. Np. dy
skusję o literaturze z Hanką Nowobielską toczyć można na poziomie uniwersytec
kim i nawet nie byle jaki znawca tych zagadnień nie posądzi jej o brak wykształ
cenia (przepraszam, nie brak wykształcenia — to w rozmowie z Hanką staje się 
oczywiste — ale o brak zaświadczenia - dyplomu).
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Wśród samouków, z którymi rozmawiałem, lub o których słyszałem przeważają 
ludzie starsi. Nie można jednak z tej przesłanki wyciągać wniosku, że młodym 
nie odpowiada ta forma zdobywania wiedzy i że wobec tego samouctwo jeżeli jesz
cze nie zaginęło, to już wkrótce przestanie być praktykowane. Przecież istnieją 
ludzie młodzi w ten właśnie sposób zdobywający wykształcenie. Wiele osób, które 
z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły, samodzielnie wyrównują braki. Ja spotka
łem takich trzech. Muszę powiedzieć, że oni jeszcze bardziej niż dorośli — ukrywają 
się ze swoją nauką. Poza tym zetknąć się można i to dosyć często, z technikiem 
czytającym namiętnie literaturę piękną i wszelkie dostępne mu o niej opracowa
nia, z urzędnikiem studiującym prywatnie filozofię, z ekspedientką „oblataną” 
w religioznawstwie. To również są samoucy. Wiadomości z tych dziedzin nie wyr 
nieśli ze szkoły. Zdobyli je sami. I to jest przyszłość samouctwa. Wyspecjalizo
wana wiedza, szkoła kształcąca fachowców narzuca konieczność uzupełniania wia
domości z pokrewnych dziedzin, a także podnoszenie swego wykształcenia ogólnego. 
Uzupełnianie w tym zakresie wiadomości wyniesionych ze szkoły (wiadomości 
wstępnych, można powiedzieć — namiastek) staje się koniecznością. Innym czyn
nikiem ożywiającym samouctwo to fakt, że aby być dobrym fachowcem nie wy
starczy poprzestać na wiedzy wyniesionej ze szkoły łub uczelni. Nieodzowne 
jest jej ciągłe odświeżanie i pogłębianie. Zresztą samouctwo (czy jak kto woli — 
samokształcenie) nie musi przybierać tradycyjnej formy jednostkowego borykania 
się z trudnościami. Może być ono zespołowe, tak jak np w młodzieżowych zespo
łach przysposobienia rolniczego. Może też i powinno towarzyszyć różnym zorgani
zowanym formom oświaty dorosłych. Te dwie drogi zdobywania wiedzy, by dać 
pełną gwarancję jej ugruntowania, winny się przeplatać i uzupełniać. Żadna pre
lekcja, ani żaden cykl wykładów uniwersytetu powszechnego, o ile nie będzie uzu
pełniony samodzielną lekturą i dociekaniami nie zdoła utrwalić przekazywanej 
wiedzy.

Tak więc samouctwo jest zjawiskiem żywym, współczesnym i nic nie wskazuje 
na jego zanikanie. Oczywiście, że coraz bardziej będzie malała liczba ludzi zdo
bywających wiedzę wyłącznie drogą samokształcenia, ale też coraz bardziej po
większać się będzie liczba tych, którzy na drodze samodzielnej pracy uzupełniać 
będą wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Zorganizowane wykłady, dyskusja 
itp. ułatwiają dokształcającym się pewniejsze docieranie do właściwych książek, 
wybieranie najlepszych metod uczenia się — precyzowanie potrzeb. Naturalnym 
oparciem dla tych ludzi w ich pracy powinna być biblioteka. Właśnie bibliotekarze 
wychodząc naprzeciw samoukom, mogą dla nich uczynić wiele dobrego. Ze strony 
bibliotekarza niezbędne jest przestrzeganie „żelaznej” zasady: nie można w pracy 
z samoukami stosować szablonu, wytwarzać stereotypów postępowania. Każdy wy
maga jak najbardziej indywidualnego podejścia. Zadaniem bibliotekarza w tej 
dziedzinie jest przede wszystkim udzielenie pomocy czytelnikowi w doborze lek
tury i jej dostarczenie. Książki o które prosi czytelnik można przecież zawsze wy
pożyczyć — jeżeli nie ma ich we własnym księgozbiorze przez sprowadzenie z in
nej biblioteki (powiatowej, wojewódzkiej, naukowej). Bardzo ważne jest dostarcze
nie samoukowi informacji bibliograficznych. O wielu pozycjach mógł on przecież 
nie słyszeć. Nie zawsze ma też dostęp do bibliografii, przewodników itp. źródeł. 
Informowanie go na podstawie bibliografii, a nawet lepiej dawanie interesujących 
go wykazów ułatwi mu znacznie dobór właściwej lektury. Nie zapominajmy przy 
tym o zaopatrzeniu biblioteki w czasopisma o problematyce bliskiej zainteresowa- 
niom ludzi dokształcających się w naszym środowislru. Równie ważną sprawą jest 
zaopatrzenie biblioteki w wydawnictwa bibliograficzne i informacyjne. Obecnie 
bowiem nie wydaje się poradników dla samouków, z których mogliby czerpać
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wiadcmości rzeczowe a także informacje o sposobie uczenia się i o literaturze 
przedmiotu. Toteż dla zorientowania ich w bogatej produkcji piśmienniczej, dla 
ułatwienia wyboru właściwych i najlepszych pozycji konieczne jest upowszechnia
nie przez bibliotekarzy wydawnictw informacyjnych, bibliografii zalecających itp. 
pomocy.

Taktowna pełna życzliwości praca z samoukiem w niedługim czasie uczynić 
z niego może wielkiego przyjaciela biblioteki, nie tylko aktywnego czytelnika, ale 
doskonałego popularyzatora w środowisku.

Z doświadczeń bibliotek szkolnych

ZYGMUNT SZAŁANSKI

FRZYCZY’'NEK DO REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WIEDZY 
O KSIĄŻCE I PIŚMIENNICTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ (1—7)

W ndniejszym artykule chcę omó
wić pracę bibliotekarza z dziećmi i mło" 
dzieżą szkolną w publicznej bibliote
ce powszechnej.

Przygotowując się do nowego sezo
nu kulturalno-oświatowego poddaliśmy 
analizie system lekcji bibliotecznych 
prowadzonych przez kierowników bi
bliotek gromadzkich. Analizę przepro
wadzono celem ustalenia czy istotnie 
warto kontynuować szeroko zakrojoną 
akcję lekcji bibliotecznych z dziećmi 
i młodzieżą szkolną, zdając sobie spra
wę ze specyfiki tego typu „lekcji”.

Program szkolny w klasach 1—7 
przewiduje nauczanie wiedzy o książ
ce i piśmiennictwie. Lekcje tego typu 
prowadzą kwalifikowani nauczyciele.

Jak więc wygląda realizacja? Lepiej 
i gorzej — zresztą w większości przy
padków raczej żle.

Nie można się temu dziwić. Niektó
re tylko szkoły (w naszym powiecie 
0,75%) posiadają etatowych bibliote
karzy i odpowiednie lokale.

W ogromnej większości bibliotekę 
szkolną prowadzi polonista, który mi
mo pewnych wiadomości z zakresu bi
bliotekarstwa, nie jest w stanie (szcze
gólnie przy tak przeładowanym pro
gramie nauczania) sam zrealizować 
przewidzianego programem materiału.

Szczególnie krytycznie sytuacja przed
stawia się w szkołach wiejskich niżej 
zorganizowanych (o jednym, dwóch 
nauczycielach).

Bibliotekarz biblioteki powszechnej 
lekcje biblioteczne realizuje jedno
stronnie. Przede wszystkim nie są to

normalne godziny lekcyjne, materiał 
zaś mimo usystematyzowania i rozło
żenia jednostkowego, nie zabezpiecza 
pełnej realizacji.

Nadaje to lekcjom bibliotecznym 
charakter chaotycznych informacji o 
książce, piśmiennictwie i bibliotece, 
przy czym trudności lokalowe pogar
szają jeszcze sprawę. Bezsprzecznie je
dnak tego typu zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą szkolną biblioteka gromadz
ka powinna prowadzić.

Wynika to z dwóch racji: po pierw
sze — autorytet nauczyciela w małym 
środowisku jest z oczywistych przy
czyn bardziej ustalony i uznany niż 
bibliotekarza, należy więc dla wspól
nego dobra, przez ścisłą współpracę ze 
szkołą dążyć do wyrobienia i ugrun
towania w świadomości bezpośrednie
go związku szkoły z biblioteką, co z 
pewnością podniesie autorytet bibliote
karza, po drugie — dzieci przyzwy
czajają się do zespołowej pracy z bi
bliotekarzem, początkowo na terenie 
szkoły a następnie w samej już biblio
tece. Stopniowo wciągają się one do 
pozaszkolnej pracy z książką i lektury 
nieobowiązkowej.

Konkluzja — biblioteka musi zdobyć 
sobie młodzież, która będzie stanowiła 

. podstawowy trzon czytelniczy i kultu
ralno-oświatowy środowiska.

Realizacja powyższych postulatów w 
tej formie przybiera charakter długo
letniego' procesu. Nasuwa się kwestia 
organizacji i metody współpracy bir 
blioteki i szkoły w nauczaniu wiado
mości o książce i piśmiennictwie.

166



w związku z tym postanowiliśmy w 
porozumieniu i przy ścisłej współpracy 
z Wydziałem Oświaty, przeprowadzić 
eksperymentalnie reorganizację w za
kresie nauczania wiedzy o książce i 
piśmiennictwie w szkole podstawowej 
tak, aby i bibliotekarz gromadzki włą
czył się do tej pracy.

Na wojewódzkich i międzywoje
wódzkich seminariach bibliotekarzy 
bibliotek powszechnych często słysza
łem głosy twierdzące, że w realizowa
niu przez ich powiaty lekcji biblio
tecznych zdarzało się iż bibliotekarz 
szkolny niechętnym wzrokiem spoglą
dał na działalność bibliotekarza gro
madzkiego na terenie szkoły.

Różne są przyczyny tych nieporozu
mień, ale zawsze godzą one bezpośred
nio w młodzież szkolną oraz zakłócają 
normalny tok pracy. Tkwią one w nie
chęci do współpracy z osobą, która z 
racji zajmowanego przez siebie stano
wiska (kierownik biblioteki gromadz
kiej) nie jest predystynowaną do na
uczania w szkole — craz środowisko
we, ludzkie niesnaski i ambicje.

Aby tego uniknąć oraz aby praca 
i wysiłek bibliotekarzy gromadzkich w 
zakresie pogłębiania u młodzieży wie
dzy o książce, piśmiennictwie i biblio
tece osiągnęły oczekiwane rezultaty — 
przystąpiliśmy do wspólnego ze szko
łą realizowania powyższego programu, 
w ścisłym porozumieniu z Wydziałem 
Oświaty.

Na zlecenie Wydziału Oświaty zo
stał opracowany pełny zbiór konspek
tów lekcji wiedzy o książce, zawie
rający ponadto wzory ćwiczeń i biblio
grafię przedmiotu.

Konspekty zostały opracowane na 
podstawie materiału, zawartego w pra
cy kol. Ciesielskiej z tym, iż ujęcie 
poszczególnych lekcji oraz formy re
alizacji dostosowano do lokalnych wa
runków i możliwości realizacji Poza 
tym uzupełniono te lekcje, które u kol. 
Ciesielskiej nie zostały konspektowo 
opracowane. Pomocnicze materiały me
todyczne przygotowane przez nas dla 
bibliotekarzy szkolnych i gromadzkich 
mają na celu ukazać wagę właściwego 
realizowania programu nauczania wie
dzy o książce (obszerny wstęp) oraz słu
żyć pomocą w samej realizacji (kon
spekty i wzory ćwiczeń).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Szamotułach organizuje 
kurso-seminaria poświęcone metodyce 
nauczania w szkole podstawowej (dla 
pracowników gromadzkich bibliotek). 
Przeprowadza się wzorowe lekcje z za
kresu wiedzy o książce, przy czym za
proszony nauczyciel będący powiato

wym instruktorem bibliotekarstwa, 
omawia wspólnie z nami owe lekcje 
czyniąc fachowe spostrzeżenia.

Celem i zadaniem realizacji progra
mu nauczania wiedzy o książce, pi
śmiennictwie i bibliotece jest przygo
towanie młodzieży do samodzielnej 
pracy z książką — jako narzędziem, 
niezbędnym w zdobywaniu wiedzy, 
oraz z książką — elementem składo
wym księgozbioru biblioteki, w opar
ciu o ów księgozbiór naukowo-pomoc- 
niczy biblioteki.

W myśl powyższego, przystępując do 
realizowania programu nauczania wie
dzy O' książce i piśmiennictwie w szko
le podstawowej (I—VII) w roku szk. 
1962/63, zgodnie ze wspomnianą reor
ganizacją, postanowiliśmy zaliczyć do 
oficjalnych realizatorów wyżej wymie
nionego programu nauczania — biblio
tekarza gromadzkiego jako konsultan
ta do spraw bibliotecznych, którego 
zadaniem będzie udzielić materiałowej 
pomocy pozostałym realizatorom. Zada
nie to jest szczególnie istotne odnoś
nie szkół o 1—2 nauczycielach.

Bibliotekarz gromadzki w porozumie
niu z koordynatorem (bibliotekarz 
szkolny, nauczyciel j. polskiego) będzie 
również przeprowadzać w szkole, w 
odpowiedniej klasie lekcje, dotyczące 
bezpośrednio biblioteki powszechnej 
oraz materiałów pomocniczo-nauko- 
wych biblioteki.

W wypadku kiedy nie będzie to mo
żliwe z racji niedogodnych warunków 
terenowych (duża odległość szkoły od 
biblioteki gromadzkiej), bibliotekarz 
gromadzki dostarczy konspektu mate
riałowego nauczycielowi i wyjaśni 
wątpliwości oraz postara się o zorga
nizowanie w odpowiednim czasie (np. 
w Dniach Oświaty...) wycieczki do swo
jej biblioteki lub biblioteki powiato
wej.

Bibliotekarz szkolny zaś obejm.ie 
stanowisko koordynatora zajęć z wie
dzy o książce przeprowadzonych przez 
nauczycieli j. polskiego i wychowania 
plastycznego oraz bibliotekarza gro
madzkiego.

Bibliotekarz szkolny poza tym zaj- 
mie się również przeprowadzeniem 
wyjątkowo trudnych tematów zajęć 
(jeśli funkcję bibliotekarza szkolnego 
pełnić będzie pólonista, poprowadzi 
normalne zajęcia w ramach własnego 
programu nauczania) wymagających 
głębszej znajomości historii książki 
i piśmiennictwa oraz techniki pracy z 
książka, np. lekcja 1 w kl. VII: zasady 
samouctwa osobistego i samokształce
nia zespołowego.
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Każda lekcja z zakresu wiedzy o 
książce musi znaleźć swe odbicie w za
pisie w dzienniku lekcyjnyrn oraz w 
zeszytach i pracach domowych dzieci.

Rozkład materiału wyodrębnia w 
zakresie j. polskiego zajęcia z wiedzy 
o książce oraz odzwierciedla systema
tyczność prowadzenia ich przez wszyst
kie 4 okresy roku szkolnego.

Lekcje hospitują kierownicy szkół 
celem zabezpiecznia jakości realizacji 
i uchwycenia trudności jakie bez
sprzecznie się wyłonią.

Szczegółowe rozpracowanie współ
działania i omówienia wątpliwości

przez bibliotekarzy szkolnych i gro
madzkich nastąpiło na zebraniu sekcji 
metodycznej bibliotekarskiej, przy czym 
forma ta będąca wstępnym etapem 
współpracy bibliotekarzy szkolnych i 
powszechnych, ma być konsekwentnie 
kontynuowana celem jak najlepszego 
zharmonizowania owej współpracy.

Plan jest szeroko zakrojony. Reali
zacja napotka na wiele trudności. Jed
nakże mając na celu dobro dzieci i mło
dzieży szkolnej, szczególnie w dalszych 
etapach życia, należy uczynić wszyst
ko, aby owe postulaty zrealizować bez 
reszty.

ŁUCJA WALCZAKOWA

WSPÓŁPRACA AKTYWU BIBLIOTECZNEGO
z bibliotekarzem szkolnym w szkole wiejskiej

Moim zamierzeniem jest przedstawić, jak wygląda współpraca aktywu bibliotecz
nego z bibliotekarzem w zakresie opracowania, udostępnienia i konserwacji księgo
zbioru w 7-klasowej szkole wiejskiej.

Do zadań biblioteki szkolnej (wg. „Instrukcji Min. Oświaty” w Dzienniku Urzędo
wym nr 12 r. 1953, punkt 8) między innymi należy, „prawidłowe zorganizowanie 
i opracowanie księgozbioru oraz jego udostępnienie dla młodzieży i nauczycieli”. 
Wykonanie tego zadania kryje w sobie liczne czynności o różnym charakterze.

Nie zdawałam sobie z tego wszystkiego sprawy wtedy, gdy zgodziłam się objąć 
obowiązki przy bibliotecznej szafie, (która stała w holu) z 1000 książkami dla 180 
czytelników. Na tę pracę przeznacza się (zgodnie z Dzień. Urz. Min. Oświaty) 3 godz. 
tygodniowo.

Trochę bezradna, chociaż odbyłam kurs bibliotekarski, zastanawiałam się od cze
go zacząć. Siedziałam, siedziałam, pracy prawie nie ubywało, czytelników zaś przy
bywało. Zauważyłam, że spośród nich wyłania się grupa uczniów (więcej dziewcząt 
niż chłopców), wykazująca coraz większe zainteresowanie książką i biblioteką. Nie
którzy z nich pozostawali ze mną po wypożyczaniu książek i wyrazili chęć wyko
nania pewnych prac. Nie zmuszałam nikogo do pracy: zostawał kto chciał. Z cza
sem utarł się taki zwyczaj, że dzieci przychodziły w niezmienionym składzie, w tych 
samych dniach tygodnia i pozostawały ze mną pracując do końca.

I tak się zaczęło...
Nie nazywałam ich aktywem; nie byli zorganizowani. Nie było jeszcze żadnej lite

ratury na temat aktywu. To po prostu byli „nasi bibliotekarze”. Stwierdziłam, że 
praca z ich pomocą idzie sprawniej: łatwiej na półce odnajdywałam potrzebną 
książkę, bo miała sygnaturkę na grzbiecie. Czyste książki czekały na czytelników. 
Dzieci, wypożyczające stały krócej w kolejce. Księgozbiór w szafach (dorobiliśmy 
się drugiej) stał uporządkowany. Byłam z tego zadowolona, chociaż obecność dzieci 
wymagała ode mnie zdwojonej uwagi,

W drugim roku współpracy z tymi samymi uczniami przekonałam się, że wiele 
czynności potrafią wykonać same. Od tego czasu zaczęłam dzieciorn powierzać ko
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lejno coraz ważniejsze czynnością jak ustawienie zwróconych książek na. półkach, 
zapis daty zwrotu na karcie książki, obliczenie danych do statystyki dziennej itp.

Ale nie zawsze i nie wszystko układało się gładko. Zdarzyła się kradzież książki 
przez dyżurującego na wystawie, zdarzały się błędne ustawienia książek na półce. 
Miesiącami szukałam tych książek. Zdarzyło się też podrobienie podpisu zwrotu 
książki na karcie czytelnika. Szybko wyszło na jaw, że książki nie zwrócono, bo 
kartę czytelnika prowadzę sama.

Minęło dużo lat. Dzisiaj biblioteka ma maleńki, ale osobny lokal (ciężko wywal
czony!) i najpotrzebniejszy sprzęt. W szkole jest 235 uczniów, 8 nauczycieli. Oprócz 
nich z biblioteki korzystają byli uczniowie, absolwenci klas siódmych i niektórzy 
rodzice. W ub. roku szk. było 5935 wypożyczeń. Księgozbiór zwiększa się przeciętnie 
o 200 tomów rocznie. Dziś liczy 2700 woluminów. W związku z tym znacznie zwię
kszyła się ilość prac koniecznych do wykonania.

Korzystając z doświadczeń kilkuletniej praktyki wypracowałam dla aktywu 
bibliotecznego pewien system organizacyjny. Szczegóły nie są sztywne: zmieniam 
je, gdy znajduję lepsze.

Na początku roku szkolnego każda klasa, począwszy od kl. IV odbywa pod kie
runkiem wychowawcy zebrania samorządu, wybierając wówczas spośród ochotni
ków 4-5 uczniów do aktywu bibliotecznego. Inne klasy zatrzymują aktywistów 
z ubiegłego roku. Skład osobowy aktywu nie może się często zmieniać, dlatego no
wych członków dobiera się starannie. I tak każda klasa od IV do VII ma własny 
aktyw, który obsługuje tylko współkolegów klasowych. Wypożyczanie odbywa się 
w ramach czasu jednostki lekcyjnej tylko dla jednej klasy. Jest ono włączone 
i uwidocznione w rozkładzie, jako ostatnia lekcja danej klasy.

Po zwerbowaniu aktywistów następuje szkolenie. W pierwszych dniach nauki 
zbiera się aktyw ogólnoszkolny. Szkolenie rozpoczynam od informacji o bibliotece 
i jej pracach. Dalsze trzy szkolenia odbywają się klasami i dotyczą następujących 
zagadnień:

— jak doradzić każdemu odpowiednią lekturę? (spis lektury lekcyjnej, uzupełnia
jącej, katalogi),

— gilzie jest miejsce książki na półce? (działy, kolejność alfabetyczna autorów 
i tytułów),

— jak wypełnia się kartę książki i czytelnika?
Uczniowie zabierają karty czytelnika i według zapisu w dzienniku lekcyjnym re

jestrują uczniów.
Praktyka wykazuje, że uczniowie chętnie i dobrze wywiązują się z powierzonych 

im zadań. Gdy ktoś z aktywu zaniedbuje się, zmieniamy go, wybierając innego. Tak 
przygotowany aktyw staje do pomocy. Spis ich nazwisk wisi w widocznym miejscu 
w bibliotece. W rubryce „uwagi” zapisuję ocenę szczególnie dobrze wykonanych 
prac.

Czynności związane z opracowaniem księgozbioru są naj
bardziej czasochłonne. Niestety aktyw biblioteczny niewiele przy tym pomoże, 
prawidłowe wykonanie czynności wymaga poważniejszego przygotowania, ale i 
znaleźliśmy ich kilka:

1) rozpakować uważnie paczkę,
2) sprawdzić zawartość paczki według specyfikacji
3) ułożyć książki w kolejności alfabetycznej haseł,
4) opieczętować książki,
5) obłożyć książki w szary papier,
6) wypisać na grzbiecie sygnatury,
7) ułożyć książki na półce.

bo
tu
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Obliczyłam, że pomoc dzieci wdrożonych do pracy w bibliotece skraca czas po
trzebny do opracowania jednej książki przeciętnie o 10 minut. W bilansie całorocz
nym jest to zysk kilRunastu godzin.

W tym roku wprowadziłam innowację w wyszukiwaniu książek ze spisu lektur 
obowiązkowych i uzupełniających. Wyodrębniliśmy te książki i umieściliśmy na 
osobnym regale z podziałem na klasy. Czas potrzebny do zorientowania się czy 
książka-lektura jest na półce, skrócił nam się wydatnie.

Szerokie pole do popisu ma aktyw przy udostępnianiu księgo
zbioru. Zazwyczaj biorą w tym udział czterej uczniowie i opiekun biblioteki. 
Tok pracy przedstawia się następująco:

uczeń I wyszukuje kartę czytelnika, kontroluje całość, czystość książki (ewen
tualnie melduje o jej zniszczeniu); następnie podaje bibliotekarzowi sprawdzoną 
książkę łącznie z kartą czytelnika do wynotowania daty zwrotu;

uczeń II wyszukuje z kartoteki kartę książki, odnotowuje na niej datę zwrotu; 
uczeń III stojący przy półkach ustawia otrzymaną książkę na właściwym miejscu,

albo podaje ją do wypożyczenia następnemu czytelnikowi;
uczeń IV doradza czytelnikowi nową książkę, a gdy ten już się zdecyduje po

równuje numer inwentarzowy z numerem na karcie książki, pilnuje owinięcia 
książki w dodatkowy gazetowy owi jaez.

Z tak przygotowaną książką czytelnik staje przed bibliotekarzem i podaje kartę 
książki. Tu następuje rejestracja wypożyczenia na karcie książki i czytelnika. Na
stępnie wkładamy w kartotekę karty książek i czytelników i wpisujemy dane sta
tystyczne do dziennika. Po ułożeniu na półce ostatnich książek i posprzątaniu sto
łów wypożyczanie indywidualne skończone.

Zostaje jeszcze zestawienie kompletów książek, które zabiorą 
wychowawcy kl. II i III, a w drugim półroczu również dla kl. I. Komplety 
zrnienia się jeden raz w okresie. Aktyw pomaga wyszukiwać potrzebne pozycje 
z półek. Kontrolują czystość, całość i wyposażenie poszczególnych egzemplarzy. 
W miarę potrzeby dokonują drobnych napraw i owijają książki w czysty papier. 
Wkładają karty książki. Bibliotekarz sporządza spis tych książek.

Jak widać z powyższych uwag, zaangażowanie się ucznia w prace biblioteki jest 
poważne. To też gnębiła mnie myśl czy nie wymagamy zbyt dużego wysiłku od 
aktywu i pod koniec ub. roku postawiłam aktywowi kilka pytań z tym związanych.

Wypowiedzi były dość ogólnikowe, niemniej można wyróżnić wśród aktywu dwa 
motywy działania: u jednych chęć obcowania z dużą ilością książek, a u drugich — 
chęć pracy z książką dla udostępnienia jej innym.

Po ukończeniu szkoły podstawowej część uczniów którzy należeli do aktywu bi
bliotecznego, rozmiłowana w swej pracy, kontynuuje ją w szkole średniej. Oto przy
kład:

uczennica B., absolwentka VII kl. przed 4 latami, obecnie w liceum pedagogicz
nym w swych wspomnieniach tak pisze: Bardzo lubię wybierać książki, doradzać 
koleżankom i kolegom — wszystkie czynności z tym związane są miłe i przyjemne... 
Ja sama przy tej pracy skorzystałam bardzo wiele. Przeczytałam więcej książek od 
innych, lepiej je poznałam, lepiej poznałam pracę bibliotekarza, która jest bardzo 
trudna...

Zdobyłam też wypowiedzi o aktywie uczniów, którzy nie pracują w aktywie bi- 
bibliotecznym. Z wypowiedzi tych wynika, że obserwują ich pilnie i często zazdrosz
czą aktywowi, uważając pełnione przez nich zajęcia za bardzo przyjemne. Dopa
trują się, że praca nie jest bezinteresowna: pierwsi korzystają z lektur, nowości 
wydawniczych, lepiej spamiętają nazwiska autorów i tytuły dzieł. Dosłowny frag
ment wypowiedzi brzmi: „a książki potrzebne na lekcje, to oni biorą pierwsi”.
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Drobne rekompensaty za pracę, które inni uczniowie podpatrzyli, są niezłe w sto
sunku do kilkudziesięciu godzin pracy w bibliotece. Dlatego trzeba pamiętać o wy
różnieniu dobrze pracującego aktywu imiennie przy różnych okazjach: zebranie 
rodziców. Dni Oświaty, Książki i Prasy, nagrody książkowe z dedykacją na zakoń
czenie roku szkolnego.

Przedstawiłam przebieg szeregu prac bibliotecznych oraz swoje własne uwagi, 
z których wynika, że ze współpracy bibliotekarza i uczniów wynika obopólna ko
rzyść. Uczeń nabywa dodatkowych wiadomości z wiedzy o książce, techniki biblio
tekarskiej i o formach działalności biblioteki oraz kształtuje pozytywne cechy cha
rakteru, a biblioteka usprawnia swą działalność.

¡Trzeba pamiętać o zasadniczej sprawie: dobry aktyw, jest podporą biblioteki, a nie 
wyręką. Pomoc ta nie odciąża bibliotekarza, a nakłada na niego dodatkowe zadania. 
Ale współpraca jest konieczna.

I konieczny jest zapał do tej pracy: nie tylko bibliotekarz roznieca go w ucz
niach. Entuzjazm młodych bibliofilów udziela się bibliotekarzowi.

Nie wyobrażam sobie dobrze zorganizowanej i sprawnie działającej biblioteki 
szkolnej, w której bibliotekarz pracuje sam.

BARBARA BIAŁKOWSKA
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
Nr XVII w Warszawie

ZAPOZNAJEMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z TEATREM

Różne formy pracy w bibliotece dla dzieci i młodzieży

Teatr to czarodziejska kraina uśmiechu i łez, imaginacji i złudy. Z tą sztuką, 
na którą składa się wiele różnorodnych elementów, stykamy się — i my i mło
dzież — z prawdziwą przyjemnością. Na to jednak, by zrozumieć dokładnie jego 
odrębność, zasady, którym podlega, by pełniej uczestniczyć w oglądanym wido
wisku trzeba znać teatr. Znać jego dzieje, wiedzieć z jakich elementów składa się 
oglądana całość. Chcąc wychować kulturalnego i w pełni wartościowego widza 
warto polcusić się w naszych bibliotekach młodzieżowych o cykl prac, które pozwo
lą na lepsze zrozumienie sztuki teatralnej. Młodzież zresztą bardzo interesuje się 
teatrem i filmem, namiętnie zbiera fotosy aktorów, będzie więc chyba łatwo na
wiązać pierwszy kontakt, przyciągnąć do pracy w czytelni i umiejętnie pogłębić 
te zainteresowania.

Jak wszystkie prace tak i ten cykl zajęć rozpoczniemy w pierwszym rzędzie od 
osobistego zapoznania się z tematem i zebrania literatury (bibliografia na końcu 
artykułu). Następnie przy pomocy ogłoszenia podsuwamy temat czytelnikom:

ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH, KTÓRZY INTERESUJĄ SIĘ .

TEATREM I SZTUKĄ AKTORSKĄ
NA ZEBRANIE W CZYTELNI 

DN. ... O GODZ. ...

Ogłoszenie można ozdobić ciekawą, barwną ilustracją z inscenizacji teatralnej, 
lub odręcznym rysunkiem n. p. greckiej maski. Unikać należy fotosów aktorów 
filmowych, aby to nam później nie utrudniało pracy. Na tym pierwszym zebraniu 
zorientujemy się jaka grupa czytelników podejmie temat. I od tego zależeć bę
dzie dalszy kierunek prac. Co innego bowiem musimy zaproponować młodszym
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dzieciom, a co innego starszej młodzieży. Oczywiście, jeżeli grupa chętnych jest 
różnorodna, a warunki na to nam pozwalają to najlepiej będzie prowadzić zaję
cia wielotorowo.

Jeżeli pracujemy z grupą młodszych czytelników, to możemy oprzeć się albo 
na ich zdolnościach recytatorsko-aktorskich, albo na ich umiejętności majster- 
kowania. W pierwszym przypadku stworzymy rodzaj kółka dramatycznego (obo
jętnie jaką nazwę mu damy), w którym postaramy się naprzód zwrócić uwagę 
dzieci na podstawowe elementy widowiska: autor tekstu, aktor, kostium, deko
racja. Następnie wybierzemy łatwą inscenizację, którą będzie można zagrać. Przy 
wyborze możemy się oprzeć na książce Kostyrko — Cztery mile za Warszawką 
oraz na tekstach do inscenizacji zamieszczonych w czasopismach Świerszczyk 
i Płomyczek.

Jeżeli natomiast wykorzystać chcemy talenty czytelników do majsterkowania 
to możemy zaproponować im zajęcie pod hasłem „Budujemy teatr”. Wstępem do 
zasadniczego majsterkowania będzie pogadanka, która w sposób prosty zapozna 
dzieci z dziejami teatru i techniką wystawiania sztuk scenicznych. Mówiąc o tea
trze greckim i jego budowie pomożemy sobie ilustracjami zawartymi w artykule 
Bińkowskiej — „W teatrze greckim” (Mówią Wieki 1960 str. 34 do 37). Przy 
pomocy tej pogadanki można zachęcić dzieci do zrobienia z plasteliny lub gliny 
modelu teatru antycznego (można to uczynić w formie konkursu z nagrodami za 
najlepsze prace). Gdy chłopcy zajęci będą modelowaniem, dla dziewczynek możemy 
znaleźć inne, podobne zajęcie. Opowiadając dzieciom o dalszych dziejach teatru, 
o średniowiecznych jasełkach — misteriach i żakowskich sztuczkach, można za
chęcić dziewczynki do uszycia stroju żaka krakowskiego dla swojej lalki (oczy
wiście najlepsze stroje nagrodzimy). Opis takiego stroju znajda dziewczynki w: 
Gruszecka — W grodzie żaków, str. 5, 68-69; Płomyk Nr 7 z 1960 r. Mrozińska —■ 
Tysiąc lat strojów polskich; Krüger: Petra.

Na zakończenie zrobimy wystawę nagrodzonych prac, zarówno modeli jak 
i strojów.

Jeżeli mamy grupę chętnych starszych majsterkowiczów dobrze będzie zainte
resować ich kukiełkarstwem (patrz artykuł Tarkowskiej T. „Zespół kukielkarski 
w naszej bibliotece dziecięcej” w: Poradnik Bibliotekarza Nr 9, 1962 r.). Opo
wiemy ;ak wygląda scena kukiełkowa, jakie są rodzaje kukiełek, a następnie 
pomożemy w’ zbudowaniu takiej scenki, w zrobieniu kukiełek i zorganizowaniu 
przedstawienia kukiełkowego w bibliotece, lub świetlicy szkolnej (może na zakoń
czenie roku szkolnego). Przy zapoznawaniu się z techniką kukiełkarską pomocne 
będą następujące książki: Huszczo, Kieruzalski: Z kukiełką w plecaku; Iłowski: 
Kukiełki; Horyzonty techniki dla dzieci Nr 12 z 1960 r.; Drużyna Nr 10 z 1956 r. 
str. 26-36.

Zainscenizować w teatrze kukiełkowym można, albo którąś z ulubionych przez, 
dzieci bajek (wówczas sama bibliotekarka musi rozpisać wybraną bajkę na role), 
albo którąś z odpowiednich inscenizacji ze Świerszczyka lub Płomyczka. Jeżeli 
tylko jest to możliwe, to warto zrobić z dziećmi wycieczkę do zawodowego tea
trzyku lalkowego, aby lepiej poznały możliwości takiej inscenizacji. Bibliote
karki dziecięce z Warszawy na jednym ze swoich zebrań zapoznały się z jeszcze 
jedną, bardzo łatwą i wdzięczną formą kukiełkarską. Pani Maria Kownacka za
prezentowała swój „Teatr supełka”. Jest to świetna forma „błyskawicznego” tea
trzyku. Kukiełki robi się z pół metra flaneli, na której wiążemy z jednego końca 
supeł. (Praktyczny pokaz inscenizacji i wykonania kukiełek zaprezentowała nam 
aktorka pani Zofia Rusiecka). Kukiełki — supełki odpowiednio ucharakteryzo- 
wane przy pomocy prostej peruczki, oczu z guziczków, chusteczki, zapaski, cza
peczki, poruszane ruchem naszych rąk, są bardzo wdzięcznymi aktorami w krótkich
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scenkach i skeczach. „Teatrzyk supełka” jest godny polecenia dla bibliotek dzie
cięcych, gdyż zrobienie kukiełek jest bardzo proste i dzieci je szybko opanują. 
Inscenizacja nie wymaga kosztownych i trudnych dekoracji, a całe wddowisko 
krótkie, oparte na umowności, bliskie jest typowi zabaw dziecięcych, a więc „chwy
ci” zarówno wykonawców — aktorów ,jak i patrzące dzieci. Dokładne wskazówki 
na temat „Teatru supełka” znaleźć można w czasopiśmie Przyjaciel Dziecka Nr 7/8 
z 1962 r., (Adres redakcji: W-wa, ul. Jasna 24/26).

Praca ze starszą młodzieżą będzie od nas wymagała bardziej gruntownych wia
domości, ale też może być w dużej części samodzielnie przez młodzież wykonana.

Elementem pobudzającym zainteresowania, będzie plakat i wystawka pod ha
słem „Wszystko o teatrze”. Na wystawce wyeksponujemy następujące hasła:

DZIEJE TEATRU

Teatr antyczny: Bińkowska: W Teatrze greckim.
Teatr średniowieczny: Krüger: Petra, str. 10-13; Gruszecka: W grodzie 

żaków, str. 38-46, str. 53-61.
Teatr angielski: Lamb: Czary Prospera; Holsztyński: Wizerunek Williama 

Szekspira.
Teatr polski: Szwankowski: „Powstanie sceny narodowej” W: Mówią wieki Nr 

9 z r. 1961; Tatarkiewicz: Łazienki warszawskie; Kijawczykowski: W. Bogusławski 
ojciec sceny (narodowej; Stromenger: Moniuszko, twórca pieśni i oper; Szyfman: 
Teatr Polski; Mrozińska; Teatr wśród ruin Warszawy; Teatr: kilka numerów tego 
czasopisma.

SYLWETKI WIELKICH AKTORÓW POLSKICH

Krawczykowski: W. Bogusławski ojciec sceny narodowej; Szczublewski. H. Mo
drzejewska; Płomyk Nr 15 z r. 1959: „Droga do wielkości” i ,,Nazwiska, które trzeba 
znać”; Wroczyński: Wspomnienia o Stefanie Jaraczu;

ewentualnie posiadane w teczce wycinków: artykuły o Solskim, o Kurnakowiczu, 
o Ćwiklińskiej itd.

TECHNIKA TEATRU

Raszewska: „W teatrze”, „Niełatwo pracować w teatrze” i „Scenografia do 
Zemsty” W: Płomyk Nr 15 z r. 1959; Iłowski: Charakteryzacja; Nelken Wyspiaiiski: 
tablice 24, 25.

Jeśli tylko warunki lokalowe na to pozwalają, wystawę możem.y uważać za sta
łą i przez kilka miesięcy opierać się o jej materiały. Zajęcia na zebraniach z czy
telnikami poprowadzić można w formie pogadanki, ale lepiej będzie, bardziej swo
bodnie, w formie rozmowy — dyskusji, do której młodzież sama się przygotuje 
przed zebraniem, w oparciu o encyklopedie i materiały na wystawie. Bibliotekar
ka musi wówczas przygotować szczegółowe pytania — tematy do opracowania i roz
planować sobie cykl spotkań, na których chronologicznie omawiane będą dzieje 
teatru, rodzaje sztuk teatralnych (tragedia, komedia, dramat, opera, balet), technika 
widowiska teatralnego (różnorodne elementy poza tekstem jak: autor, kostium, 
charakteryzacja, dekoracja, oświetlenie). Trzeba koniecznie zwrócić uwagę mło
dzieży na niezmiernie ważną rolę reżysera i scenografa, aby młodociany widz tea
tralny nauczył się zwracać uwagę i zapamiętać nazwiska wszystkich twórców spek
taklu, żeby zrozumiał, że dopiero .wspólny wkład pracy autora, reżysera, aktora, 
scenografia, kostiumologia, choreografa i pracowników technicznych teatru składa 
się na całość, którą oglądamy na scenie i przeżywamy.
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Dobrze byłoby zrobić wycieczkę za kulisy teatru, jeśli oczywiście jest to możli
we w danej miejscowości. Cykl prac można zakończyć ciekawą zgaduj-zgadulą pod 
tytułem „Wiemy wszystko o teatrze”. Przy opracowaniu jej pomogą przedtem już 
wysuwane pytania — tematy. Odpowiednio punktowane odpowiedzi i dobre nagro
dy książkowe usatysfakcjonowałyby młodzież, biorącą pilnie udział w pracach, 
a innych zachęciłyby do udziału w tego rodzaju zajęciach. Jeżeli natomiast z ja
kichś względów trudno jest zorganizować taką imprezę, można zadowolić się 
konkursem:

WIEM WSZYSTKO O TEATRZE 
KONKURS Z NAGRODAMI

Od czego pochodzi słowo teatr?
Jak wyglądał teatr grecki?
Kiedy i gdzie żył autor „Snu nocy letniej”.?
Kiedy powstał teatr polski?
Wymień nazwiska 5-ciu znanych aktorów polskich (z nieżyjących).
Którego aktora dziś występującego lubisz najbardziej i jakie role (widziane lub 

słyszane w radio)?.
Kto to jest scenograf?.
Co to jest opera?.
Kto to jest choreograf?.
Kogo przedstawia obrazek (tu portret Modrzejewskiej, Solskiego, Kurnakowicza 

lub innych).
Odpowiedzi na kartce podpisanej imieniem, nazwiskiem i klasą składać u biblio

tekarki do dnia.......
Jeżeli czas nam pozwoli i chęci czytelników dopiszą, możemy się pokusić o zro

bienie wystawy „Znani nam autorzy sztuk scenicznych”. Na wystawie tej położy
my następujące książki; Corneille: Cyd; Fredro: Pan Jowialski, Śluby panieńskie, 
Zemsta; Kochanowski: Odprawa posłów greckich; Mickiewicz: Dziady; ' Molier: 
Świętoszek; Niemcewicz: Powrót posła; Słowacki; Balladyna, Lilia Weneda; Szek
spir; Sen nocy letnej; Wyspiański; Wesele.

Następnie wybierzemy któryś z utworów, aby go wspólnie przeczytać, przeanali
zować i wybrać się razem do teatru na przedstawienie tej właśnie sztuki, a potem 
zrobić w czytelni dyskusję na temat oglądanej inscenizacji.

Jak widać możliwości różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu 
o omawiany temat jest bardzo dużo i każda z bibliotek wybrać może ten rodzaj, 
który na danym terenie będzie najlepszy.
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WAŻNIEJSZE ROCZNICE KULTURALNE W 1963 r. (II)

Wskazywaliśmy już w „Poradniku” (1962, nr 11/12) na kilka ważniejszych rocz
nic literackich i kulturalnych przypadających w pierwszym półroczu 1964 r. 
Obecnie przypominamy — w porządku chronologicznym — o niektórych rocznicach 
w okresie II półrocza, które mogą stanowić właściwą okazję do zwrócenia uwagi 
czytelników naszych bibliotek na życie i twórczość wybitnych postaci w świecie 
kultury. Pogadanki, wystawki książek, inscenizacje czy wieczornice związane 
z tymi rocznicami zorganizować można oczywiście nie tylko w ściśle określonym 
dniu, ale również w dogodniejszym dla pracy biblioteki okresie jesienno-zimowym, 
traktując cały bieżący rok jako jubileuszowy w odniesieniu do wymienionych 
tu nazwisk.

W „Informatorze bibliotekarza i księgarza na rok 1963” znaleźć można informacje 
o innych jeszcze rocznicach kulturalnych, mniej ważnych lub mających przede 
v/szystkim znaczenie lokalne dla regionu, z którym dany pisarz był związany.
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6 lipca — 70 rocznica śmierci (1893) Guy de Maupaśsanta, wybitnego nowelisty 
i powieściopisarza francuskiegó (czytaj: Mopasan).

Maupassant urodził się w 1850 r. w zamożnej rodzinie szlacheckiej, na zamku 
w okolicy Dieppe. Ojciec jego pochodził; z Lotaryngii, a matka z Normandii. 
Uszczęszczał do szkoły w Rouen i tam też jako młodzieniec zetknął się z głośnym 
już wówczas pisarzem Gustawem. Flaubert (późniejszym autorem „Pani Bovary”), 
który wywarł na młodego Maupassanta poważny wpływ i stał się jego mistrzem. 
W roku 1870 Maupassant uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej aż do klęski 
pod Sedanem. Potem przyszły pisarz zarabiał na życie jako urzędnik ministerialny. 
Rozgłos przynieść mu miała dopiero w roku 1880 nowela „Baryłeczka”, której 
pełna sarkazmu akcja demaskatorska — ostre widzenie obłudy ludzkiej — rozgrywa 
się na tle scenerii wojny francusko-pruskiej 1870 roku. Drugą głośną nowelą 
był „Dom pani Tellier”. Dalsze nowele utrzymane w konwencji naturalistycznej, 
świetnie obrazujące małości i cienie życia różnych warstw społecznych (np. „Panna 
Fifi”, „Spadek”), a potem powieści obyczajowe („Historia jednego życia”, „Bel 
Ami”) zapewniły Maupassantowi wielki rozgłos. Do historii literatury przeszedł 
jako autor ponad 300 nowel, 7 powieści. Jego twórczość cieszy się znacznym 
zainteresowaniem w Polsce. Po wojnie wznawiano kilkakrotnie jego opowiadania.

W ostatnich latach wydano u nas m. in.: „Mont Oriol”, w tłumaczeniu M. Skib- 
niewskiej (W-wa 1955, „Czytelnik”); „Nowele wybrane” w tłum. Róży Czekańskiej- 
Heymanowej i in., ze wstępem Ireny Szymańskiej (W-wa 1955, „Czytelnik”). Tom 
zawiera 8 nowel.

Mniejszy zbiór (z posłowiem I. Szymańskiej o życiu, epoce i twórczości 
Maupassanta) wydano pt. „Wybór nowel” w 1959 r. Staraniem „Czytelnika” ukazały 
się również zbiory opowiadań Maupassanta: 1956 — „Baryłeczka” i inne opowia
dania”, 1958 — „Ivetta i inne opowiadania”.

8 września — 80 rocznica śmierci (1883) Iwana Turgieniewa, twórcy rosyjskiej 
powieści psychologicznej.

Turgieniew urodził się w 1818 r. w Orle, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Od 
dziecka mieszkał w Moskwie, a po śmierci ojca w Petersburgu, gdzie też studio
wał. Studiował również w Berlinie i na krótki czas wrócił potem do Petersburga. 
Większość życia jednak spędził w swoich dobrach oraz za granicą — w latach 
1880-83 głównie we Francji, gdzie też umarł. Turgieniew debiutował jako poeta, 
ale uznanie zyskał dopiero swymi realistycznymi „Zapiskami myśliwego” (1852). 
Ta mozaika krótkich opowiadań stanowiła oskarżenie przeciwko pańszczyźnie, prze
ciwko zaślepionym posiadaczom i okrutnym rządcom. W cyklu powieści dał na
stępnie Turgieniew znakomity obraz życia społecznego i obyczajowego Rosji lat 
1840-70. Spośród pięciu wielkich powieści Turgieniewa opinię mistrzowskiego 
dzieła uzyskały sobie: „Ojciec i dzieci” (1862), rzecz poświęcona problemom różnic 
psychologicznych i światopoglądowych dzielących dwie generacje. Wymienić po
nadto trzeba takie utwory, jak „Rudin”, „Szlacheckie gniazdo”, „W przededniu”, 
„Dym”, „Nowizna”, „Pierwsza miłość”. Turgieniew był świetnym stylistą wrażli
wym na piękno ojczystej przyrody. Dawał znakomity wyraz swym odczuciom 
w wielu opisach. Należał do grona przyjaciół Flauberta, braci Goncourtów, Mau
passanta, był wielce ceniony na Zachodzie. Jako poeta uchodził za następcę Pusz
kina pod względem klasycznej czystości stylu. Ciekawym znamieniem psycholo
gicznym jego twórczości jest skłonność do rysowania sylwetek słabych, pozbawio
nych charakteru mężczyzn i zdecydowanie mocnych osobowości kobiecych,

W latach 1953-57 wydano u nas — staraniem PIW — w cyklu „Z pism I. Tur
gieniewa” — „Dym”, „Rudin, Szlacheckie gniazdo”, „W przededniu. Ojcowie 
i dzieci”, „Wiosenne wody i inne opowiadania” i „Zapiski myśliwego” w doskona
łych przekładach J. Dmochowskiej, J. Jędrzejewicza, K. A. Jaworskiego i in.
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5 października — 250 rocznica urodzin (1713) Denis Diderota, francuskiego pisarza- 
filozofa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli okresu Oświecenia (czytaj: 
Didro).

Diderot był nie tylko wybitnym pisarzem, zajmującym się różnymi dziedzinami 
sztuki, lecz także uczonym, filozofem, przywódcą grupy postępowych publicystów, 
uczonych i pisarzy francuskich XVIII w., inicjatorem i naczelnym redaktorem 
fundamentalnego dzieła „Encyklopedia czyli słownik rozumowany nauk, kunsztów 
1 rzemiosł”, wydawanego w latach 1751-65 przy współudziale d’Alamberta, Voltaire’a, 
Monteskiusza, Rousseau i innych wybitniejszych myślicieli epoki. „Encyklopedia” 
Diderota dawała nie tylko obraz całości wiedzy współczesnej. Miała przede wszyst
kim doniosłe znaczenie społeczne i polityczne — jako „wyraz poglądów nowych, 
-obalających stare przesądy, stare wiary” (prof. Juliusz Kleiner).

Z nazwiskiem Diderot wiąże się nierozłącznie pojęcie grupy tzw. Encyklopedy
stów. Diderot zmarł w 1784 r. Z jego utworów literackich do najbardziej u nas 
poczytnych należy „Kubuś fatalista i jego pan”. Powieść tę wznawiano kilkakrotnie 
po wojnie staraniem PIW, w przekładzie i ze wstępem T. Boya-Żeleńskiego, 
charakteryzującym twórczość Diderota na tle epoki Oświecenia; ostatnio w 1957 r. 
w serii „Biblioteka Arcydzieł”. Zbiór trudniejszych prac filozoficznpch pt. „Paradoks 
o aktorze i inne utwory” wydał w 1958 r. „Czytelnik” (w serii „Sympozjon”), 
w przekładzie i ze wstępem Jana K o 11 a.

17 września — 100 rocznica śmierci (1863) Józefa Korzeniowskiego, wybitnego 
dramaturga i cenionego powieściopisarza.

Korzeniowski urodził się w okolicy Brodów w 1797 r., pochodził ze środowiska 
niezamożnej szlachty, uczył się w gimnazjum w Zbarażu, a potem w słynnym 
Liceum Krzemienieckim, z kolei w tymże Liceum objął katedrę wymowy i poezji. 
Do końca życia pracować miał odtąd na polu oświaty. Po zamknięciu Liceum 
Krzemienieckiego Korzeniowski wykładał na Uniwersytecie Kijowskim, był dyrek
torem Wydziału Oświecenia w ówczesnej Komisji Wyznań i Oświaty. Położył 
za czasów Wielopolskiego poważne zasługi przy opracowaniu Ustawy Edukacyjnej 
i zorganizowaniu Szkoły Głównej. Korzeniowski uprawiał dramat, poezję i prozę, 
przyczyniając się poważnie do stworzenia polskiego repertuaru teatralnego. Jego 
dramaty stanowią w okresie szczególnego rozwoju polskiej literatury na emigracji 
po roku 1830 dość poważny dorobek literatury krajowej. Jeden z najpopularniej
szych utworów Korzeniowskiego to „Karpaccy górale” '(1843), stanowiący odkrycie 
Huculszczyzńy dla literatury polskiej. W tym samym roku ukazała się kome
dia „Żydzi”, wymierzona przeciwko zmaterializowaniu arystokracji i części zamoż
nej szlachty. Ponadto na przypomnienie zasługują: komedia „Panna mężatka” (1844); 
udramatyzowany obrazek z życia drobnomieszczaństwa warszawskiego — „Majster 
i czeladnik” oraz komedia historyczno-obyczajowa z XVIII w. „Wąsy i peruka”, 
poświęcona problemom ścierania się staroszlachetczyzny z ówczesnym „światem 
modnym”.

W powieściach Korzeniowskiego widać wpływ jednego z najwybitniejszych 
mistrzów europejskiej powieści obyczajowej — Balzaca. Do najlepszych należą 
czytywane dziś — powieści „Spekulant” (1846) — rzecz o gonitwie za pieniądzem 
nie liczącej się z żadnymi względami moralnymi; „Kollokacja” (1847) — zarysowu
jąca proces pauperyzacji społeczeństwa w wyniku nadmiernego rozdrabniania 
posiadłości ziemskich i niezdolności szlachty dostosowania się do nowych wa
runków oraz „Krewni” (1857) — rzut oka na stan moralny i stosunki ekonomiczne 
społeczeństwa, ze wskazaniem na szlachcica przy warsztacie stolarskim jako na 
pozytywnego bohatera, utwór piętnujący próżniactwo i rozrzutność.

Szerszym źródłem informacji o życiu i działalności Józefa Korzeniowskiego może 
być wstęp Stefana Kawyna do wydania „Kollokacji” w serii „Biblioteki Narodo
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wej” (nr 28, 1958). Ponadto w wydaniu „Biblioteki Narodowej” ukazały się po 
wojnie: „Krewni” (nr 156, 1955) oraz „Opowiadania” (nr 166, 1961 r.). Ten wybór 
„Opowiadań” poprzedzony obszernym wstępem o Korzeniowskim i jego twórczości 
nowelistycznej, opracowanym przez Stefana Kawy na, obejmuje kilka utworów 
dotyczących spraw społeczno-obyczajowych II połowy XIX w. („Pojedynek”, „Scena 
na balu”, „Jedynaczka”, „Instynkt”, „Narożna kamienica”).

Staraniem Wydawnictwa Literackiego pojawiły się „Dzieła wybrane” Korzeniow
skiego w ośmiu tomach (Kraków 1954). Wydanie to — poprzedzone życiorysem 
pisarza — zawiera powieści (Spekulant, Kollokacja, Nowe wędrówki oryginała. 
Garbaty, Krewni); opowiadania (Dobrze i to wiedzieć na te ciężkie czasy, Korespon
dencja, Wyprawa po żonę); dramaty (Klara, Aniela, Karpaccy górale. Dziewczyna 
i dama) oraz komedie (Żydzi, Doktór medycyny, Wąsy i peruka. Majątek albo imię).

6 grudnia — 10 rocznica śmierci (1953) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
jednego z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych.

Gałczyński urodził się 23 stycznia 1905 r. w Warszawie, w rodzinie kolejarskiej. 
W latach 1914-19 przebywał w Rosji. Szkołę średnią ukończył w Warszawie w 1923 r., 
po czym rozpoczął studia filologii klasycznej i anglistyki na Uniwersytecie War
szawskim. W okresie międzywojennym żył i tworzył głównie w stolicy, z krótkimi 
przerwami na pobyt w Berlinie (gdzie pracował w konsulacie polskim) i w Wilnie 
(1934-36). Lata drugiej wojny światowej przebył w obozach jenieckich. W 1946 r. 
wrócił do kraju i osiadł najpierw w Krakowie, potem na stałe w Warszawie, gdzie 
też umarł.

Gałczyński debiutował w 1928 r. opowieścią fantastyczno-groteskową pt. „Porii- 
rion Osiełek czyli klub świętokradców”. Związany był w tym czasie najpierw 
z grupą literacką „Kwadryga”, a potem z grupą skupioną wokół tygodnika literac
kiego „Prosto z Mostu”. Już przed 1939 r. zyskał znaczną popularność jako poeta, 
pomnożoną w latach okupacji rozgłosem wierszy nadsyłanych z niewoli (np. „Żoł
nierze Westerplatte”). Po wojnie opublikował kolejno następujące ważniejsze zbiory 
pc^ezji i poematy: „Zaczarowana dorożka” (1948), „Ślubne obrączki” (1949), ,,Niobe” 
(1951), „Wit Stwosz” (1952), „Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu” (1954). 
'Współpracował stale z popularnym tygodnikiem „Przekrój” (satyryczne: „Zielona 
gęś” i „Listy z fiołkiem”). Był jednym z najbardziej łubianych poetów współczes
nych.

Obok licznych tomików poezji Gałczyńskiego ukazało się w latach 1957-1960 
staraniem „Czytelnika” 5-tomowe wydanie jego „Dzieł” obejmujące obok poezji — 
próby teatralne, prozę i przekłady, poprzedzone szkicem o poecie pióra Andrzeja 
S t a w a r a. Źródłem informacji o ■ twórczości Gałczyńskiego może być również 
artykuł prof. Kazimierza Wyki w zeszytowej „Encyklopedii Współczesnej” 1956 
(PWN, ss. 488-90), a także poświęcone mu rozdziały w podręcznikach literatury pol
skiej, m. in. w „Literaturze polskiej 1918-56” Ryszarda Matuszewskiego 
(W-wa 1958, PZWS).

Popularność osoby i poezji Gałczyńskiego uzasadnia szersze zainteresowanie się 
rocznicą jego śmierci i zorganizowanie okolicznościowych wieczornic literackich 
w naszych bibliotekach. W związku z tym w jednym z najbliższych numerów 
..Poradnika” poświęcimy Gałczyńskiemu obszerniejsze omówienie.

24 grudnia — ICO rocznica śmierci (1863) Wiliama Makepeace Thackeray’a (czytaj 
Sekery) — wielkiego pisarza angielskiego XIX stulecia.

Thackeray urcdził się w 1811 r. w Indiach jako syn angielskiego urzędnika. 
W szóstym roku życia znalazł się w Anglii, uczęszczał tam do szkoły z internatem, 
którą miał potem niezbyt pochlebnie opisać. Wyższe wykształcenie uzyskał na unir 
wersytecie w Cambridge. Już w latach szkolnych i akademickich przejawiał zdol
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ności literackie — przede wszystkim satyryczne. Podjął jednak pracę zawodową 
jako praktykant u adwokata, a odziedziczywszy dość znaczny majątek poświęcił 
się — zrazu dla przyjemności — ulubionej pracy pisarskiej oraz rysunkowi (spe
cjalność: karykatury). Późniejsze bankructwo, w wyniku ryzykownych operacji 
finansowych, zmusiło Thackeray’a do traktowania pracy pisarskiej zarobkowo. 
Wśród kilkudziesięciu znakomitych utworów — powieści, drobnych nowel, szkiców 
i humoresek, które zapewniły mu w literaturze angielskiej wysoką rangę prozaika- 
realisty równego Dickensowi, do szczególnie znanych należy „Księga snobów” 
(„Galeria portretów literackich różnych typów dorobkiewiczów, pieczeniarzy, karie
rowiczów, samochwałów, dandysów i tym podobnych produktów tego kultu dla 
rodu i dla majątku, który grasował epidemicznie w mieszczańskiej Anglii XIX 
wieku” — pisze o tej pracy prof. Roman Dyb oski); świetna bajka fantastyczna 
dla dzieci „Pierścień i róża”, „Targowisko próżności”, „Dzieje Pendennisa: (1818-50), 
„Rodzina Newcome” (1853-55), „Historia Henryka Esmonda”. Thackeray wyszydza 
w swej twórczości bezlitośnie dwulicowość i zakłamanie wielkiego świata. '

Powieści Thackeray’a wydawane były u nas po wojnie niejednokrotnie nakładem 
PIW: „Rodzina Newcomów” (1955) — z posłowiem o autorze i jego twórczości 
I. Dcbrzyckiej; „Historia Henryka Esmonda, pułkownika w służbie Najjaśniejszej 
Królowej Anglii, przez niego samego spisana” (1957); „Targowisko próżności” (1960) 
w serii „Biblioteki Arcydzieł”; „Dzieje Pendennisa czyli o sukcesach, klęskach, 
przyjaciołach i największym jego wrogu” (1960); „Pierścień i róża czyli historia 
Lulejki i Bulby” — wielokrotnie, ostatnio w 1961 r.

Obszerniejsze informacje o twórczości Thackeray’a znaleźć można w podręczni
kach literatury angielskiej, a szczególnie w monografii R. Dyboskiego „Sto lat 
literatury angielskiej” (W-wa 1957, PAX) na ss. 167-192.

27 grudnia — 10 rocznica śmierci Juliana Tuwima (1953), jednego z największych 
poetów polskich XX stulecia.

Tuwim urodził się w 1894 f. w Łodzi, w; rodzinie urzędniczej. Tam też upłynęło 
jego dzieciństwo i młodość. W latach 1916-17 studiował prawo i filozofię na Uni
wersytecie w Warszawie, gdzie założył, wraz z kilkoma innymi młodymi poetami, 
czasopismo literackie „Pro Arte et Studio” („Dla nauki i sztuki”), a następnie 
„Skamander”. Od tytułu „Skamandra” wywiodła potem swoją nazwę cała grupa 
literacka, do której należeli — oprócz Tuwima — Antoni Słonimski, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński. Twórcy „Skamandra” głosili 
hasło zbliżenia poezji do codziennego życia i zerwania z koturnowym stylem wier
szy Młodej Polski.

Tuwim był w gronie swoich rówieśników najwybitniejszą indywidualnością twór
czą. „Rysem znamiennym wszystkich utworów Tuwima jest ogromna, niespotykana 
w naszej poezji od czasów romantyzmu skala wyrażanych uczuć i skala środków 
artystycznych przy pomocy których pisarz je wyraża. Z równą swobodą i mistrzo
stwem potrafi Tuwim oddać najsubtelniejsze doznania liryczne, miłość i tkliwy 
zachwyt nad światem i przyrodą jak gwałtowne pasje: radość, gniew, rozpacz, szy
derstwo, nienawiść” — stwierdza historyk literatury. W okresie międzywojennym 
co kilka lat ukazywały się nowe tomy wierszy Tuwima, pełne humanistycznych 
treści i przyjmowane z wielkim zainteresowaniem przez czytelników. Były to prze
de wszystkim: „Czyhanie na Boga” (1918)( „Sokrates tańczący” (1920), „Siódma je
sień” (1922), „Poezyj tom 4” (1923), „Słowa we krwi” (1926), „Rzecz Czarnoleska” 
(1929), „Biblia cygańska” (1933) i „Treść gorejąca” (1936). W tym czasie był też Tu
wim autorem licznych utworów satyrycznych, fraszek, kupletów, piosenek, parodii, 
felietonów, wreszcie tekstów do „szopek” politycznych i kabaretów. Część tych tek
stów ogłoszono w 1934 r. w zbiorze „Jarmark rymów”. Zainteresowany dziejami 
folkloru i historią obyczajów napisał ponadto Tuwim lub opracował dzieła takie.
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jak; „Czary i czarty polskie” (1924), „Polski słownik pijacki i antologia bachiczna” 
(1935), czy „Cztery wieki fraszki polskiej” (1937).

W okresie ostatniej wojny poeta przebywał na emigracji — we Francji, potem 
w Ameryce. Tam powstał głośny poemat liryczno-epicki „Kwiaty polskie”. Po po
wrocie do kraju Tuwim poświęcił się przede wszystkim studiom nad dawną lite
raturą polską i pracy nad przekładami poezji rosyjskiej . (Gribojedow, Niekrasow, 
Lermontow), Owocem tych zainteresowań jest m. in. 3-tomowa „Księga wierszy 
p-olskich XIX wieku” (przygotowana wraz z Juliuszem W. Gomulickim), 3-tomowy 
wybór przekładów pt. „Z rosyjskiego” oraz dwa tomy ciekawostek obyczajowo-kul- 
turalnych pt. „Cicer cum caule czyli Groch z kapustą”.

Nieliczne oryginalne nowe utwory poetyckie Tuwima naoisane po wojnie po
święcone są reminiscencjom okresu wojny, bądź też tworzeniu nowego życia w od
budowującym się kraju.

Obok licznych osobnych wydań poezji Tuwima na szczególniejszą uwagę zasłu
guje edycja jego „Dzieł” podjęta w 1955 r. przez „Czytelnika”, dotychczas jeszcze 
w pełni nieukończona; w latach 1955-59 ukazały się 4 tomy w 6 woluminach obej
mujące „Wiersze” (T. I, cz. 1 i 2), poemat „Kwiaty polskie” (T. II), utwory'saty
ryczne wierszem i prozą pod tytułem zapożyczonym z przedwojennego tomu poety — 
„Jarmark rymów” (T. III), „Przekłady poetyckie” (T. IV, cz. 1 i 2); ostatni tom 
,.Dzieł” obejmie wybór pism prozaicznych. Wydanie „Dzieł” poprzedzone jest szki
cami Mieczysława Jastruna i Juliusza W. Gomulickiego, członków komi
tetu' redakcyjnego.

W najbliższej przyszłości powrócimy w obszerniejszej formie do osoby i twór
czości Tuwima na łamach „Poradnika Bibliotekarza”.

Warto też pamiętać o niektórych rocznicach kulturalnych, na które zwróciła 
uwagę Światowa Rada Pokoju:

17 stycznia br. minęła 100 rocznica urodzin Konstantego Stanisławskiego (1863- 
1938), znakomitego rosyjskiego aktora, reżysera i pedagoga.

Stanisławski (właściwe nazwisko Aleksiejew) był współzałożycielem słynne
go Moskiewskiego Teatru Artystycznego — MCHAT (1893). Stworzył kilkaset do
skonałych kreacji scenicznych, osiągając ponadto świetne sukcesy jako reżyser 
repertuaru klasycznego rosyjskiego i obcego. Był twórcą systemu realistycznej gry 
scenicznej i pracy nad rolą, a jego system kształcenia aktorów i reżyserów stanowi 
trwały dorobek w dziejach rozwoju teatru. W Polsce wydano po wojnie staraniem 
PIW jego „Pisma” pod red. E. Csato, ze wstępem H. Szletyńskiego.

13 sierpnia — 100 rocznica śmierci Eugene Delacroix (1798—1863), znakomitego 
malarza francuskiego, wybitnego przedstawiciela romantyzmu w malarstwie, auto
ra znanych dzieł o tematyce historycznej i rewolucyjnej m. in. „Wolność wiodąca 
lud na barykady”).

29 września — 100 rocznica śmierci Jakuba Grimma (1785—1863), który przeszedł 
do historii literatury światowej przede wszystkim, jako autor dobrze znanych 
i u nas bajek dla dzieci (wraz z bratem Wilhelmem). Jakub Grimm był z za
wodu bibliotekarzem w mieście Kassel, a potem w Getyndze, zasłużonym współ
autorem wielkiego Słownika języka niemieckiego, autorem podstawowych dzieł 
poświęconych niemieckiej gramatyce i mitologii.

9 października — 150 rocznica urodzin Giuseppe Verdiego (1813—1901), narodowe
go kompozytora włoskiego i wielkiego mistrza opery. „Rigoletto”, „Trubadur”, „Tra- 
viata”, „Otello” należą do powszechnie znanych jego dzieł operov^ych.

W.B.
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WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI

JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI, CZYLI OSOBOWOŚĆ NIEZWYKŁA

Historyk literatury i varsavianista, znawca dawnej kultury polskiej i badacz 
poezji, filolog i mediewista, utalentowany prozaik i tłumacz utworów poetyckich 
(m.in. Petófiego i Poego), znakomity znawca książek rzadkich i pięknych... Ten 
rzadki zespół różnorodnych zamiłowań i uzdolnień składa się na bujną, iście rene
sansową osobowość twórczą Juliusza Wiktora Gomulickiego.

Juliusz Wiktor Gomulicki urodził się w Warszawie 17.X.1909 roku jako najmłod
szy syn znakomitego poety, powieściopisarza i gawędziarza Wiktora Gomulickiego, 
po którym odziedziczył nie tylko talent literacki, ale i wiele konkretnych zaintere
sowań. Wychowany od lat chłopięcych w kulcie dla naszych wielkich tradycji hi
storycznych i kulturalnych — po ukończeniu gimnazjum nie poszedł jednak, jak 
się tego można było spodziewać, na polonistykę ani na historię, ale na prawo: 
w latach 1928—32 studiował je na Uniwersytecie Warszawskim, a równocześnie 
uczęszczał na Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Nauk Politycznych. Nigdy 
przy tym nie przerywał rozległych lektur literackich oraz żmudnych poszukiwań 
archiwalnych i bibliotecznych związanych z przedmiotami swych wielkich zamiło
wań: z Norwidem, z poezją polskiego Oświecenia, wreszcie — z historią Warszawy. 
Jako pisarz zadebiutował w 1935 r., publikując m.in. studia o Felicjanie Faleńskim 
i o Ludwiku Norwidzie (bracie Cypriana). W latach 1935—39 był członkiem redakcji 
Encyklopedii Ultima Thule, a w 1938—39 uczestniczył w redagowaniu czasopisma 
literackiego „Ateneum”, wydawanego przez Stefana Napierskiego.

Nadeszła wojna. Do antykwariatu „Pod Białym Krukiem” w Warszawie przy ul. 
Alberta zawiodła mnie jesionią 1941 r. fama, że od kilku miesięcy „urzęduje” tam 
Juliusz W. Gomulicki. Któż z nas wychowanych na „Wspomnieniach niebieskiego 
mundurka” i serdecznie związanych z Warszawą, ominąłby okazję poznania 
syna znakomitego powieściopisarza i poety, cieszącego się przy tym opinią 
nieporównanego znawcy książek i niezwykłego erudyty! W mrocznym pokoju za 
lokalem księgarenki Prabuckiego i Łazowskiego przyjmował Gomulicki-antykwa- 
riusz kilka godzin dziennie stałych klientów — miłośników i poszukiwaczy rzadkich 
książek i czasopism. Nie trudno go było „naciągnąć” na arcyciekawe wypowiedzi 
o varsavianach i unikalnych pozycjach literackich, o poezji polskiej^ XIX w. i o Cy
ganerii warszawskiej — nade wszystko jednak chętnie wracał w rozmowach do 
spraw literatury Oświecenia i do wyników swych poszukiwań norwidowskich. By
walcy antykwariatu przy ulicy Alberta stawali się rychło zażyłymi znajomymi, 
a niekiedy i przyjaciółmi Juliusza Wiktora, czasem też trafiali do jego mieszkania 
przy ul. Skorupki 5, gdzie kontynuowano rozmowy bibliofilskie w sprzyjającym 
otoczeniu cennych zbiorów gospodarza. Kiedy odwiedziłem Gomulickiego po raz 
pierwszy — bodaj na początku 1942 roku — olśnił mnie, demonstrując nieznane 
rękopisy Norwida, Faleńskiego i poetów Oświecenia. Dysponował również wieloma 
tekami odpisów średniowiecznych varsavianów rękopiśmiennych oraz bogatymi no
tatkami z lektur z dziedziny mediewistyki i Oświecenia, prawa i psychologii, a obok 
niezwykłej wprost chłonności mózgu uderzała u niego już wówczas rzadka zdolność 
kojarzenia i wnioskowania, głęboka intuicja badawcza idąca w parze z błyskotli
wym intelektem. Nie była też niespodzianką znaczna aktywność Gomulickiego 
w konspiracyjnym życiu intelektualnym i literacko-wydawniczym, którą miałem 
okazję obserwować w dalszych latach okupacji. Prawnik z wykształcenia, historyk 
i filolog z powołania, podjął teraz studia psychologiczne i socjologiczne na tajnym 
uniwersytecie, uczęszczając na wykłady prof. prof. Baleya, Bystronia, Ossowskiej 
i Szczurkiewicza, wszedł w zażyłość z „pierwszym polskim egzystencjalistą” Mie
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czysławem Milbrandtem, z psychologami — Ludwikiem Goryńskim i Mieczysławem 
Chojnowskim, z filologiem Tadeuszem Mikulskim (po wojnie — profesorem Uni
wersytetu Wrocławskiego), z historykiem — Aleksandrem Gieysztorem (obecnie pro
fesorem Uniwersytetu Warszawskiego). Zasłynął w kons,piracyjnych kołach młodych 
intelektualistów swoją rozprawką psychologiczno-literacką „Od strony diabła” 
oraz studiami literackimi o Norwidzie, Faleńskim czy Stebelskim.

Miesiące wiosenne i letnie 1944 roku przyniosły na konspiracyjnym rynku wy
dawniczym trzy zjawiska wyjątkowego typu, w warunkaćh nocy okupacyjnej: bi
bliofilskie edycje tekstów klasyków, pierwodruki utworów zapomnianych lub 
w ogóle dotychczas nieznanych. Inicjatorem ich był Gomulicki. W czerwcu 1944 r. 
ukazał się tomik poezji warszawskich jego ojca „Pod znakiem Syreny”, 31 lipca 
1944 r. — w przededniu powstania — tom nieznanych lub zapomnianych poezji 
Cypriana Norwida „Gromy i pyłki”, wreszcie — w samym dniu powstania war
szawskiego — nieznana nowela młodzieńcza Stefana Żeromskiego „Pocałunek”. Do
bór tych prac wynalezionych, przygotowanych do druku, opatrzonych wstępami 
i wzorowymi komentarzami Juliusza W. Gomulickiego, wskazywał na jego ambitną 
dociekliwość i zamiłowania literackie, górujące ponad innymi równorzędnymi.

Gomulicki odwiedzał często w latach okupacji wybitnego znawcę życia i twór
czości Norwida, znakomitego poetę i tłumacza Zenona Przesmyckiego (Miriama), 
spędzając z nim długie godziny na niekończących się pogawędkach o twórczości 
ukochanego przez nich obu poety. Miriam znany, był już w tym czasie z bardzo 
powściągliwego stosunku do ludzi, a sędziwy wiek potęgował podejrzliwość i dzi
wactwa. O zamierzonym wydaniu konspiracyjnym „Gromów i pyłków” Miriam nic 
nie wiedział, Gomulicki nie wspominał mu wcześniej o druku książeczki, nie chcąc 
narazić się na zwykłe zarzuty o „niepotrzebnym pośpiechu” i o „nieuszanowaniu 
inicjatywy” odkrywcy Norwida. W dniu ukazania się tomiku, tj. 31 lipca 1944 r. 
po południu, wybrał się jednak z egzemplarzem „Gromów i pyłków” na ulicę Ma
zowiecką 4, gdzie na wysokim piętrze w prawej oficynie mieszkał Miriam.

Przebieg spotkania seniora norwidologów polskich z Gomulickim miał charakter 
zgoła anegdotyczny:

— Dzwoniłem po kilkakroć — relacjonował później Gomulicki — bo gospodyni najwi
doczniej wyszła na ■ miasto, a ,.minister” . (Miriama aż do zgonu nazywano przez grzeczność 
ministrem, sprawował bowiem w roku 1919 funkcję ministra Kultury) nie kwapił się by
najmniej otwierać.

Nareszcie w przedpokoju rozległy się ciężkie kroki gospodarza i poprzez zamknięte drzwi 
dało się słyszeć gniewne, starcze mruknięcie:

— Któż too?...
— To ja, panie ministrze, Gomulicki... w interesie.
— Cóż znowu za ja? A na interes mogę poświęcić najwyżej dwie minuty, bom dziś za

pracowany. Najwyżej dwie minuty...
— Po tych słowach, którym towarzyszyły gniewne chrząkania i sapania, otworzyły się 

powoli drzwi od Miriamowego sezamu, a w progu ukazała się znajoma postać Przesmyckie
go, opatulonego w jakiś płaszcz nieokreślonego koloru i z nieodstępnym cygarem w zębach.

Na tę chwilę właśnie czekałem. Jednym skokiem znalazłem się obok poety i wpakowałem 
mu w .prawicę tomik ,,Gromów i pyłków”, a potem machnąłem grzecznie kapelus.em i roz
począłem rejteradę na dolne piętra.

— Jak pan widzi, niewiele czasu zająłem... — dorzuciłem jeszcze z półpiętrza.
— Ależ to pan Gomulicki — sapał teraz Przesmycki. — Ja pana nie poznałem... A cóż to 

pan mi wetknął? ...
— Ach, drobnostkę. To tylko świeżo wydrukowany tomik poezji Norwida... Szkoda tracić 

czasu na rozmowę — dorzuciłem z okrucieństwem i zniknąłem z pola widzenia Miriama.
— Ależ panie, to niesłychanie ciekawe, niechże pan zaczeka — sapał jeszcze Przesmycki, 

ale ja gnałem już dalej, niepomny na żadne zaklęcia i żadne prośby. W domu miał czekać 
na mnie inż. Biernacki, a razem z nim autograf słynnej autobiografii Norwida z r. 1872...

Widziałem wtedy Przesmyckiego po raz ostatni.
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Juliusz Wiktor Gomulicki przy swoim warsztacie pracy
Tyle Gomulicki. Na drugi dzień wybuchło powstanie warszawskie. 83-letni Miriam 

zmarł w październiku 1944 r., już po ustaniu działań powstańczych, w szpitalu 
polowym przy ul. Żurawiej. W jego mieszkaniu na Mazowieckiej uległy zniszczeniu 
bezcenne rękopisy norwidowskie, liczne notatki i rozpoczęte prace. W drukami Sa
lezjanów na Powiślu przepadł cały nakład VII tomu „Pism wszystkich” Norwida, 
przetrzymywany tam przez lata okupacji. Utrwalone drukiem w konspiracyjnych 
„Gromach i pyłkach” wiersze ocalały, a w niektórych przypadkach stały się po 
wojnie, wobec zniszczenia rękopisów, jedynym źródłem do przedruku. Wszystkie 
utwory Norwida zawarte w tym tomiku umieścił Gomulicki w 1956 r. w tomie 
rozproszonych wierszy poety pt. ,,Okruchy poetyckie i dramatyczne” (wydanym 
przez PIW).

Egzemplarz konspiracyjnego wydania młodzieńczej noweli Żeromskiego „Poca
łunek”, której rękopis odnalazł Gomulicki w okresie okupacji w papierach rodzin
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nych, stał się podstawą do powojennego przedruku tekstu tej noweli w „Twór
czości” (1945, nr 5), a następnie w wydaniu zbiorowym „Dzieł” Żeromskiego pod re
dakcją prof. Pigonia. Podstawą —• dodajmy — jedyną, gdyż oryginalny autograf Że
romskiego przepadł w czasie powstania.

Przykłady te wskazują wyraźnie na trwałe wartości okupacyjnych poczynań edy
torskich Gomulickiego dla kultury polskiej.

W dniach powstania Gomulicki, porucznik Armii Krajowej, występujący pod 
conradowskim pseudonimem „Falk” — był jednym z inicjatorów ratowania bez
cennych zbiorów prof. Jana Michalskiego z domu przy ul. Noakowskiego, na linii 
powstańczego frontu: na własnych plecach przenosił wtedy w worku cymelia po
przez płonące i ostrzeliwane ulice. Uczestniczył też w redagowaniu jednego z co
dziennych pism powstańczych. Gdy zaś we wrześniu 1944 r. wymagało tego dobro 
pełnionej służby — przeszedł kanałami na Mokotów i wrócił stamtąd do „miejsca 
postoju” w śródmieściu. Po ujpadku powstania znalazł się w oficerskim obozie jeń
ców w Grossborn. Tymczasem pod ruinami jego domu przy ul. Skorupki, rozwalo
nego bombą niemiecką, spłonęły rękopisy i dokumenty bezcennej wartości.

Gdy w październiku 1944 r. żegnałem Gomulickiego na ul. Śniadeckich, rozsta
waliśmy się na rok z górą. Spotkałem go w listopadzie 1945 roku na Pradze, jeszcze 
w fasowanym dresie angielskim, ale już pełnego werwy i pomysłów. Organizował 
właśnie Wydział Upowszechnienia Literatury w Ministerstwie Kultury i SztukL 
Okazało się, że czasu i w niewoli nie tracił. Przebywał tam wspólnie ze Stanisła
wem Ryszardem Dobrowolskim, Aleksandrem Gieysztorem, Tadeuszem Mikulskim, 
Andrzejem Rudzińskim, uczestniczył w życiu kulturalnym Oflagu: prowadził wy
kłady, wygłaszał odczyty. Po uwolnieniu z obozu jeńców był przez kilka miesięcy 
1945 r. kierownikiem literackim Teatru Ludowego, założonego przez Leona Schil
lera w Lingen w Niemczech.

Rok 1946 to okres wielkiej zażyłości Juliusza Wiktora z wybitnym krytykiem i hi
storykiem literatury Kazimierzem Czachowskim i początek wielostronnej działal
ności w rozmaitych organizacjach społecznych i zawodowych, a zarazem powolnej 
i żmudnej odbudowy utraconego warsztatu naukowego i literackiego.

„Gdyby one zostały odkopane — pisał K W. Zawodziński o bogatych materiałach 
i notatkach Gomulickiego, przepadłych podczas powstania — niewątpliwie posta
wiłyby go w rzędzie najznakomitszych odkrywców wysp nieznanych na oceanie 
przeszłości kultury naszej”. Nadzieje znakomitego krytyka związane z odzyskaniem 
utraconych materiałów nie ziściły się, nie przeszkodziło to jednak Gomulickiemu 
w opublikowaniu szeregu cennych szkiców i przyczynków literackich i naukowych. 
Killtuletnia praca społeczna i organizacyjna w Zarządzie Głównym Związku Lite
ratów i w Sekcji Literackiej ZAlKSu, ,potem kierownictwo Wydziałem Wydaw
niczym Centralnego Instytutu Kultury, udział w organizowaniu wielkiej wystawy 
Norwida w Warszawie w 1946 r. (następnie jeszcze kilku innych wystaw), naczelna 
redakcja dwutygodnika „Nowe Książki” (w 1. 1949—53) — wszystko to leżało u progu 
rozwoju właściwej pracy literackiej i filologiczno-krytycznej, do której Gomulicki 
wrócił — po kilkuletniej dokuczliwej chorobie — dopiero w 1955 r. Odtąd opubliko
wał w krótkim czasie liczne rozprawy i szkice literackie, przyczynki filologiczne, 
recenzje, antologie, wybory poetów polskich i obcych, wstępy i prace edytorskie oraz 
wygłosił dziesiątki referatów naukowych. Do ważniejszych jego prac powojennych 
należy m.in. opracowanie takich antologii jak: „Pieśń o Warszawie” (1949), „Księga 
wierszy polskich XIX w.” (w trzech tomach: 1954, 2 wyd. 1956, wspólnie z J. Tu
wimem), „Iskry z popiołów” (dwie serie: 1959—1960); wyborów poetów klasyków: 
Petófiego (1951), Poego (1960), Rolicza-Liedera (1960); wstępów do cudzych dzieł: 
poezji Syrokomli (1957) i Ujejskiego (1958), pamiętników Wilkońskiej (1959), szki
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ców Mikulskiego (1960); esejów filologicznych, edycji krytycznych klasyków: T. K. 
Węgierskiego („Organy”, 1956) oraz C. Norwida: ,,Dwie aureole” (1949), ,,Okruchy 
poetyckie i dramatyczne” (1960), . „Vade-mecum” (1962), „Trylogia włoska” (1963), 
v/reszcie rozmaitych prac o Warszawie: „O starej i nowej Warszawie” (1952), „War
szawa w rysunkach T. Cieślewskiego” (1958), nie wspominając już o licznych po
zycjach redaktorskich (jak np. ,Księga pamiątkowa ku czci L. Staffa” 1949 czy 
współudział w zbiorowej edycji dzieł Tuwima).

Osobną kartę wielostronnej działalności Gomulickiego stanowią żmudne prace 
edytorskie związane z krytycznym opracowaniem dzieł jego ojca, Wiktora — np.: 
„Opowiadań o starej Warszawie” (1960) czy tomu „Warszawa wczorajsza” (1961).

Przy tym wszystkim w latach 1957—1961 Gomulicki prowadził zlecone wykłady 
na Uniwersytecie Warszawskim (od 1960 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Litera
turze PAN), a od 1961 r. podjął żywą działalność społeczną, jako radny Stołecznej 
Rady Narodowej. Czynny w Komisji Kultury, przejawia szczególną troskę o naj
szerzej pojęte sprawy książki oraz opieki nad bibliotekami. Jest inicjatorem utwo
rzenia Ośrodka Wiedzy o Warszawie przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, 
niestrudzenie zabiega o właściwy program wydawnictw poświęconych stolicy, no 
i oczywiście — jak na członka rodziny o historycznych zasługach dla miasta przy
stało — zabiera głos we wszystkich sprawach związanych z upamiętnieniem stołecz
nych tradycji i ochroną warszawskich zabytków.

Dziedzicznemu obciążeniu Juliusza Gomulickiego miłością do Warszawy zawdzię
czamy około 200 szkiców historycznych i obyczajowych, esejów, felietonów literac
kich i artykułów poświęconych dziejom i ludziom naszej stolicy. Jego praca pt. 
„Siedem wieków Warszawy” publikowana w skrócie na łamach tygodnika ,,Stolica” 
(w latach 1961—63) ukazać się ma w r. 1965 w postaci pokaźnego tomu, na który 
z niecierpliwością czekają wszyscy miłośnicy historii. Piękny dorobek varsaviant- 
styczny Gomulickiego przyczynił się niewątpliwie do wyróżnienia go Nagrodą Li
teracką m. Warszawy za rok 1960. Nagroda ta stanowiła piękny i słuszny akcent 
uznania dla dorobku pisarza oryginalnego i głębokiego, człowieka o nieprzeciętnej 
wiedzy i wyjątkowej energii. Z usposobienia wymagający krytyk i perfekcjonista 
(nazwano go kiedyś z tego powodu „młotem na filologów”), weredyk formułujący 
jasno i otwarcie swe sądy, nie zawsze w otoczeniu popularne, Gomulicki jest rów
nie surowy dla cudzych jak i dla własnych prac naukowych i literackich. Stąd jego 
niechęć do ogłaszania rozproszonych po czasopismach studiów w osobnych zbiorach 
książkowych, stąd również skłonność do ciągłego powolnego doskonalenia ważnych 
prac, referowanych tylko w wąskim kręgu specjalistów, którzy wielokrotnie pisali 
o nim, jako o obdarzonym niezwykłą intuicją filologu „różdżkarzu” i podziwiali 
jego „bystre, jastrzębie oko” (W. Borowy).

Co s,pośród jego prac znajduje się w chwili obecnej w druku albo na warsztacie 
autorskim.

Otóż lada miesiąc powinna się nareszcie ukazać długo oczekiwana „Estetyka War
szawy” A. Magiera, którą opatrzył komentarzem historyczno-literackim i obycza
jowym (Ossolineum), trochę później zaś wielki tom „Wspomnień o Cyganerii war
szawskiej” W. Szymanowskiego i A. Niewiarowskiego („Czytelnik”), wyposażony 
kilkunastu arkuszami studiów i komentarzy Gomulickiego, a także opracowane 
przezeń „Legendy” C. Norwida (PIW). Prawie równocześnie z nimi należy się spo
dziewać osobnego tomu nieznanych listów Norwida ,,Do Pani na Korczewie” (PAX), 
w końcu roku 1964 zaś części I „Dzieł zebranych” Norwida, przygotowanych do druku 
przez Gomulickiego, który pracuje obecnie nad ich'drugą częścią (poematy) i po
woli wygładza kilka ważnych studiów o tym poecie, zreferowanych już bądź to na 
publicznych, bądź na zamkniętych zebraniach naukowych.
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Znawstwo książek, umiejętność i pasja zbieracka Gomulickiego mogłyby stanowić 
temat osobnego szkicu. Jego prywatny księgozbiór, odbudowany po wojnie, obejmuje 
już ponad 5000 pozycji, nie licząc periodyków i odbitek oraz dużego archiwum lite
rackiego. Struktura tego księgozbioru określa wyraźnie zainteresowania właści
ciela: dzieła klasyków poezji światowej w tekstach oryginalnych, literaturoznawstwo, 
historia kultury, filozofia i psychologia, pamiętniki obyczajowe, varsaviana, norwi- 
diana (prawie wszystkie wydania dzieł Norwida i o Norwidzie, wycinki, grafika, 
ikonografia itd.), literatura XViII w. (polska i obca), wreszcie niemal wszystkie 
dzieła ojca w różnych wydaniach.

Warto przy tym zauważyć, że biblioteka Gomulickiego — jak to być powinno, a nie 
zawsze bywa — stanowi planowo zorganizowany i doskonale wykorzystywany warr- 
sztat pracy pisarza. Książki rzadkie i piękne nie służą tu tylko ku ozdobie wnętrza 
i radości oka.

Rozumne bibliofilstwo Gomulickiego znajduje też wyraz w jego szczególnie ży
wym udziale w pracach warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki; przed 
kilku laty był jednym z inicjatorów utworzenia i członkiem założycielem tej po
żytecznej organizacji społecznej, obecnie jest członkiem jej zarządu. Nie ma wysta
wy książek organizowanej przez Towarzystwo, nie ma imprezy czy dyskusji, w któ
rej Gomulicki nie odgrywałby roli inspiratora, uczestnika lub prelegenta.

Również na szerszym forum — w bibliotekach, domach kultury, świetlicach — 
styka się chętnie z ludźmi przejętymi tą szlachetną pasją: sprawami literatury, 
historii, książki, zaraża słuchaczy swoimi zamiłowaniami i znajomością problemów, 
pobudza do zainteresowania najlepszymi tradycjami naszej kultury.

Władysław Bartoszewski

JULIUSZ w. GOMULICKI

POD UROKIEM KSIĄŻKI

Czy ktoś z czytających te słowa, a należących do ludzi, którzy minęli 
już słoneczniejszą połowę swojej drogi życiowej, pamięta jeszcze dokładnie 
tytuły swoich pierwszych „dorosłych,, zakupów książkowych? Ja — pa
miętam. Kupując dużo książek począwszy od zgonu mego ojca (1919), ale 
kupując albo książki dziecinne, albo maleńkie, ale jakże pożywne, zeszy
ciki „Biblioteki Uniwersytetów Ludowych”, zatrzymałem jednak w pa
mięci owe pierwsze zakupy książek poważniejszych, wykraczających po
za moją lekturę szkolną i prywatną.

Pierwszą taką książką, kupioną przeze mnie w księgarni, bodaj w małej 
księgarence Korna przy ul. Marszałkowskiej, było tanie wydanie „Życia 
polskiego w dawnych wiekach” Władysława Łozińskiego, dzieła, które 
pamiętałem jak przez mgłę z przepadłego księgozbioru mego ojca, było 
bowiem oprawne w skórę i miało na okładce piękną podobiznę husarza. 
To zamglone wspomnienie pragnąłem wtedy właśnie (1922) odświeżyć, 
nabywając tę książkę, a później starannie przecinając szare i bibulaste 
karty jej nowego, piątego, wydania, pozbawionego ilustracji i trochę zbi
jającego mnie z tropu swoją cienką papierową okładką koloru bladej zupy 
pomidorowej.

Miałem wówczas trzynaście lat, a od owego zakupu minęło już lat czter
dzieści, do dzisiaj jednak pamiętam okruchy łamliwego papieru, które
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wylatywały tego dnia spod mego noża, nie przypominającego zaiste opi
sanych przez Łozińskiego noży z kości słoniowej albo „w koralu, wybijaną 
robotą z blachmalu”.

Już w kilka miesięcy później dokonałem moich pierwszych zakupów 
„z koszyka”, czyli od ulicznego sprzedawcy noszącego książki w sporym 
wiklinowym koszyku, którego zdybałem na ówczesnym placu Napoleona 
(dzisiaj plac Powstańców Warszawy). I te nabytki odcisnęły się niezatar
tym wspomnieniem w mojej pamięci, były to bowiem, trzy arcydzieła lite
ratury francuskiej, przetłumaczone przez Boya-Żeleńskiego, wydane zaś 
przez Gebethnera i Wolffa. Pierwszą z tych koszykowych książek były 
„Dzieje Tristana i Izoldy” (jasnokawowe płótno, złocone litery), drugą 
„Ojciec Goriot” Balzaka (błyszczące brązowe płótno, litery jak wyżej), 
trzecią wreszcie — jakże nieodpowiednią przy tym dla trzynastoletniego 
chłopca! — „Noc i chwila” młodszego Crébillona (czerwone błyszczące 
płótno itd.), utwór, który nieoceniony Boy nazwał we wstępie ,,Pieśnią 
nad pieśniami” przetłumaczoną na gwarę fircyków.

Te wszystkie nowe książki kosztowały mnie równocześnie i bardzo ta
nio, i bardzo drogo. Tanio, mogłem je bowiem nabyć nie nadwerężając 
moich dziecinnych oszczędności; drogo, ich kupno zapoczątkowało bowiem 
namiętność, która trwa aż do dzisiaj, ale której na szczęście nie potrzebuję 
ukrywać. Raczej — jak to zresztą stale czynię — propagować.

Jakaż to okoliczność jednak rozbudziła w owym chłopcu kupującym 
Łozińskiego i Balzaka zainteresowanie książką, a później taką jej miłość, 
że nawet po czterdziestu latach pamięta rodzaj papieru i barwę okładki 
swoich pierwszych książkowych nabytków?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: byłem synem literata i bi
bliofila, kolebka zaś moja, podobnie jak kolebka drogiego mi od najwcześ
niejszych lat Baudelaire’a, sąsiadowała z potężną szafą biblioteczną.

Mało- kto z szerszej publiczności wie zapewne o tym bibliofilstwie mego 
ojca, ci jednak, którzy wiedzą, łatwo skojarzą je sobie z rozmaitymi epi
zodami jego opowiadań i utworów powieściowych. ,,Wąska książeczka 
w weneckiej, białej ze złotym, oprawie”, ofiarowana przez Włocha Baldie- 
go bohaterce „Cudnej mieszczki”, „grube in quarto w pomarańczowym 
pergaminie”, które ciśnięte ręką poety Dąbka w natrętnego szczura roz
płaszczyło się na posadzce izby więziennej opisanej w ,,Mieczu i łokciu”, 
oraz „stara, zatłuszczona książka” o Rinaldo Rinaldinim czytana we. 
„Wspomnieniach niebieskiego mundurka” przez Dembowskiego i Sprężyc- 
kiego — to właśnie typowe pogłosy owego zamiłowania, a zarazem po
wieściowe przypomnienia konkretnych egzemplarzy owych książek po
chodzących z osobistego księgozbioru mego ojca.

Otóż ja miałem w ręku i tę biało oprawną książeczkę (’Tl canzoniere” 
Petrarki), i ten pomarańczowy kwartant („Jerozolima wyzwolona” Tassa), 
i nawet ten zatłuszczony, a w moich czasach zupełnie już rozpadający 
się, egzemplarz „Rinaldo Rinaldiniego”. Miałem je w ręku jeszcze przed 
ukończeniem dziewięciu lat, równocześnie z moimi własnymi egzempla
rzami „Madejowego łoża” Rydla i „Cudownych bajek” Dygasińskiego, 
nic też chyba dziwnego, że urok płynący z lektury tych drugich książek 
nakładał się i na pierwsze, jeszcze wówczas nieczytane, stałe o<bcowanie 
zaś — choćby tylko przez obejrzenie i dotknięcie — z tysiącami rzadkich 
i pięknych dzieł literatury światowej rozbudziło we mnie w zupełnie na
turalny sposób: najpierw zainteresowanie, później szacunek, nareszcie
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zaś i miłość dla wszystkiego, co było książką i co mogło stać się cudow
nym wehikułem unoszącym mnie poprzez dalekie kraje i dawne czsy.

Miałem też i ja własny księgozbiór, częściowo złożony z książek ofiaro
wanych mi przez ojca, częściowo zaś z takich które wydzielono mi po 
jego zgonie, a których najpiękniejszą ozdobą był dwunastotomowy komplet 
dzieł dramatycznych Szekspira w tłumaczeniu Ludwika Ulricha. Ten księ
gozbiór nie wystarczał mi oczywiście, toteż od najwcześniejszych lat ko
rzystałem z prywatnych wypożyczalni, do których prowadzała mnie mat
ka, sama również prawdziwa pożeraczka książek, i w których pozwalano 
mi wybierać książki bezpośrednio z półki. Oczywiście z półki zawierającej 
książki dziecinne i młodzieżowe, która w mojej ,,pierwszej” wypożyczalni 
(przy Marszałkowskiej, niedaleko Koszykowej) stała bezpośrednio przy 
oknie, na wprost biurka zajmowanego przez właścicielkę.'

Fiszę o tych drobiazgach, doskonale bowiem pamiętam, ile prawdziwej 
radości przeżywałem wybierając sobie książki na własną rękę, nie przy
muszany do lektury tego, co wydawało mi się nudne albo naiwne, i nie 
traktowany jak bezwolne stworzonko, któremu aplikuje się książkę mniej 
vzięcej tak samo jak lekarstwo albo starannie przygotowany morał. W kil
ka lat później, gdy już miałem 11—12 lat i chodziłem ze starszym bratem 
do jakiejś publicznej, bezpłatnej wypożyczalni na Wielkiej czy na Po
znańskiej, zżymałem się ze złości, gdy sztywna i niesympatyczna biblio
tekarka dokładała mi przymusowo do wybranej, przeze mnie książki jakąś 
inną, poważniejszą albo ,,pouczającą”. Oddaliło mnie to na kilka lat od 
Fredry, którego nie chciałem czytać pod przymusem i według tudzego 
Yzyboru, dzisiaj zaś uczyniło z kolei zapalonym zwolennikiem ,,samów” 
bibliotecznych i księgarskich, uważam bowiem, że dziecko wybierające 
sobie lekturę samodzielnie — choćby nawet z regałów specjalnie w tym 
celu wydzielonych i zaopatrzonych — łatwiej pokocha książkę i lepiej ją 
wykorzysta aniżeli to, któremu wkładamy ją bezpośrednio do ręki (chon 
ciąż i tu wiele zależy oczywiście od wkładającego!) albo które wybiera ją 
sobie na niewidziane z katalogu.

I katalog zresztą, szczególnie zaś katalog drukowany, może odegrać 
wielką rolę we wczesnych lekturach, wtedy zwłaszcza, gdy korzystający 
z niego ma już pewne przygotowanie i rozeznaje się zarówno w tytułach 
książek, jak i w nazwiskach autorów.

Takim właśnie opatrznościowym katalogiem, istną lampą Aladyna, stał 
się dla mnie obszerny, a przy tym drukowany, katalog ,,Czytelni Powszech
nej”, prowadzonej przez panie Zaborowskie przy ul. Mazowieckiej 11. 
Chodziłemx tam, przez blisko piętnaście lat, począwszy od roku 1923, i prze
czytałem dzięki temu parę tysięcy książek, meblując sobie głowę najwy
bitniejszymi pozycjami całej literatury europejskiej. Literatury pięknej 
oczywiście, naukową pochłaniałem bowiem w gościnnej Bibliotece Pub
licznej przy Koszykowej, do której zaprowadziła mnie starsza krewna, 
wyrabiając mi kartę biblioteczną u samego dyrektora Czerwijowskiego 
(miałem wtedy czternaście lat i bez takiej protekcji nie dopuszczono by 
mnie wtedy do książek).

„Biblioteka” to w moich uszach słowo prawie magiczne. Ileż to pięknych 
chwil, ileż nagłych wzruszeń, ileż niespodziewanych doświadczeń przeży
łem w murach samych choćby bibliotek warszawskich. Biblioteka Pub
liczna na stałe powiązała się w mojej pamięci z lekturą opasłych tomów 
„Pomników dziejowych Polski” Bielowskiego, niebieskich grzbietów „Ge-
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sammelte Schriften” Freuda oraz ... „Niebezpiecznych związków” Laclosa. 
Biblioteka Uniwersytecka to zarazem ów październikowy dzień 1928 r., 
gdy zaraz po otrzymaniu studenckiej legitymacji zamówiłem do domu 
„Studia staropolskie” wydane ku czci Brucknera, ,,Zbiór dokumentów 
średniowiecznych” Piekosińskiego oraz „Pisma wierszem i prozą” Wę
gierskiego. Centralna Biblioteka Wojskowa to równocześnie przypomnie
nie placu Saskiego (przy którym się początkowo mieściła), a później cię
żaru dźwiganych stamtąd do domu roczników „Przeglądu Warszawskiego” 
Borowego i Kołaczkowskiego. Biblioteka Ordynacji Krasińskich to nie
zapomniane wrażenie bezpośredniego obcowania z wielkim duchem Nor
wida, w którego korespondencji zatopiłem się tam pierwszy bodaj po Mi- 
riamie-Przesmyckim. Biblioteka Narodowa to również długie miesiące lek
tur poetyckich, ogarniających wtedy cały polski wiek dziewiętnasty.' Bi
blioteka Zam.oyskich...

' Przeskoczmy jednak owe dawne lata i doświadczenia i przenieśmy się 
do bibliotek obecnych. Nie do ich półek jednak ani do stołów pracy, ale 
do pulpitu zaproszonego literata, który albo ;,spotyka się” w bibliotece 
z czytelnikami, albo też wygłasza dla owych czytelników jakąś z góry 
przygotowaną gawędę.

Tu od razu kilka zasadniczych uwag. Inne jest spotkanie z poetą albO' 
powieściopisarzem, który albo sam czyta swoje wybrane utwory, albo 
asystuje cudzej lekturze (recytacji) takich utworów, komentując je póź
niej albo odpowiadając na zadawane z sali pytania. Inne zaś spotkanie 
z krytykiem, eseistą czy też badaczem literatury, którzy na ogół zwracają 
się do słuchaczy z ad hoc napisanym albo zaimprowizowanym tekstem 
„odczytu” albo „gawędy”.

I jeszcze jedno. W innej sytuacji znajduje się poeta lub powieściopi- 
sarz, którego utwory ukazały się w osobnych wydaniach książkowych,, 
znanych słuchaczom i dostępnych w danej bibliotece, w zupełnie innej 
zaś krytyk, eseista czy badacz literatury, których utwory — niejedno
krotnie liczniejsze, a czasem i cenniejsze nawet od płodów tego czy in
nego beletrysty — utonęły często w najrozmaitszych czasopismach i księ
gach zbiorowych, albo też towarzyszą, jako przedmowy, posłowia i ko
mentarze, tekstom rozm.aitych klasyków.

Otóż występując tutaj w imieniu tej drugiej grupy autorów, pragnął
bym zwrócić uwagę zainteresowanych bibliotekarzy na co najmniej trzy 
elementarne sprawy (postulaty), ściśle wiążące się z organizowaniem spot
kań z tymi autorami, a dzisiaj, niestety, bardzo często lekceważone.

Pierwsza z nich to zdobycie rzetelnych informacji o zaproszonym 
autorze, zarówno dla siebie (trzeba bowiem orientować się, co można od 
niego uzyskać), jak i dla słuchaczy (trzeba bowiem dobrze powiadomić 
ich, czego mogą się od niego spodziewać). W teorii jest to rzecz jasna, 
łatwa i zrozumiała; w praktyce — prawie nieosiągalna. Wystarczy po
wiedzieć (będę się zaś odwoływał wyłącznie do własnych doświadczeń, 
nie wykorzystując bogatych doświadczeń moich kolegów), że wziąwszy 
udział w ostatnich dwóch latach w kilkunastu takich spotkaniach, za
równo w Warszawie, jak i na prowincji, tylko jeden raz zostałem właści-
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v/ie przedstawiony słuchaczom, których powiadomiono o moich rozmaitych 
,,specjalnościach”, tylko jeden raz zobaczyłem obok książek mojego ojca 
moje własne najważniejsze opracowania edytorskie („Księga wierszy 
polskich”. Węgierski, Norwid, Lieder, Poe), a nawet parę rozpraw umiesz
czonych w czasopismach, i tylko dwa razy dostrzegłem wyłożone dla czy
telników informacje bio- i bibliograficzne dotyczące mojej osoby (numer 
„Nowych Książek” oraz Kalendarz Warszawski „Stolicy”).

Nie wiedząc dokładnie, kim jest zaproszony autor, nie wie się oczywi
ście, o co go prosić, albo dając mu pod tym względem carte blanche (co 
może sprawić, że wystąpienie autora minie się z aktualnymi zaintereso
waniami słuchaczy), albo też narzucając mu konkretny, a nie najlepiej 
wybrany temat (co może z kolei zubożyć jego wystąpienie i pozbawić 
słuchaczy tego wszystkiego, co by im przyniosło największą korzyść i sa
tysfakcję), Stąd i drugi postulat: zdobywszy rzetelne informacje o auto
rze, należy dokładnie przemyśleć charakter jego spotkania z czytelni
kami, informując go o ich zainteresowaniach oraz o ich poziomie, a potem 
sugerując mu tylko pewne aktualne w danym miejscu i czasie problemy 
i elementy tematyczne. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tej waż
nej okoliczności, że największą korzyścią, jaką czytelnicy mogą odnieść 
z tego rpdzaju spotkania, jest nawiązanie bezpośredniego kon
taktu z autorem, chętnie na ogół odpowiadającym na zadawane mu 
pytania, dającym się łatwo sprowokować do arcyciekawych nieraz dygresji 
i prawie zawsze pozwalającym się wciągnąć w interesującą dyskusję li
teracką.

Dochodzę tu do trzeciego punktu i trzeciego postulatu moich wywo
dów, a mianowicie do owej dyskusji, która w spotkaniach z omawianą 
tu grupą literatów powinna być zawsze ważniejsza aniżeli samo wystą
pienie tego czy innego autora. Nie zmuszajcie nas — chciałoby się po
wiedzieć bibliotekarzom — do ,,prelekcji” i „referatów”, jeżeli bowiem 
potraficie przygotować dyskusję (a to znaczy: poinformować 
słuchaczy o różnych specjalnościach zaproszonego autora i zaapelować 
do nich, żeby wykorzystali spotkąnie z nim do przedyskutowania takich 
czy innych spraw, na których zna się i o których może coś ciekawego 
pov/iedzieć) to uzyskacie spotkanie najbardziej udane i najcenniejsze spo
łecznie. Spotkanie, z którego obie strony wyjdą zadowolone: autor, bę
dzie bowiem przekonany, że jego wiedza czy talent przydały się komuś 
szukającemu odpowiedzi na pewne nurtujące go pytania; słuchacze, otrzy
mają bowiem taką odpowiedź i docenią wartość tego rodzaju bezpośred
nich kontaktów, umożliwiających im specyficzne uczestnictwo w spra
wach, o których wiedzieli dotychczas tylko z książek albo z czasopism.

Muszę z radością przyznać, że niejednokrotnie brałem udział w takich 
wdaśnie bezpośrednich, serdecznych i bardzo owocnych spotkaniach (w Ło
wiczu na przykład, albo w niektórych placówkach warszawskiej Biblio
teki Publicznej), a chociaż było ich zawsze mniej aniżeli owych gorzej 
przygotowanych (i dlatego o wiele mniej udanych), to wierzę jednak, że 
w przyszłości każde takie biblioteczne spotkanie zaproszonego literata 
z zaproszonymi czytelnikami przemieni się w interesujący dialog, który 
przyniesie korzyść obu stronom rozmawiającym.

Juliusz W. Gomulicki
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STANISŁAW OSTROWSKI

O STANISŁAWIE ZIELIŃSKIM

Jest szczupły, średniego wzrostu, ciemny blondyn (z ciemniejszym, po angielsku 
przystrzyżonym, wąsem), o żywych, wesołych oczach, W ruchach, w wyglądzie ma 
coś wojskowego.

Urodził się 8 maja (stąd pewnie Stanisław) 1917 roku w Kijowie. (Dziad Sta
nisława Zielińskiego odbywał w tamtejszej twierdzy karę za udział w powstaniu 
1863 roku). W 1921 roku wraz z rodziną wraca do Polski, w Warszawie ukończył 
gimnazjum im. Staszica (szkoła ta wydała wielu znanych dziś ludzi). W 1937 roku 
rozpoczął studia prawnicze, które przerwał wybuch wojny. Ranny w kampanii 
wrześniowej dostaje się do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu (w latach 1945—46) 
podróżuje po Europie, zwiedza Holandię, Belgię, Francję, Włochy, Austrię, Cze
chosłowację. Przez jakiś czas pracuje w Polskiej Misji Repatriacyjnej. Wraca do 
kraju w 1947 roku i wstępuje do Akademii Nauk Politycznych. Te studia przerywa 
ciężka choroba.

W 1948 roku debiutuje w „Kuźnicy” dwoma opowiadaniami: „Dwie wiosny” i „Rę
kawiczka”. Od razu zwraca uwagę krytyki i czytelników. Pierwsza książka, „Dno 
miski” (1949) — to opowiadania o kampanii wrześniowej i życiu w oflagu. Na
stępny tom „Przed świtem” (1950) to krótkie opowiadania o latach bezpośrednio 
poprzedzających wojnę i o wojnie. Prozę tę znamionuje dojrzałość pisarska, zna
komity talent obserwacyjny; jest zwięzła, jasna, przetykana sarkazmem, ironią. 
W obu tych książkach jest już zapowiedź upodobania do groteski.

W 1951 roku Stanisław Zieliński wydaje pierwszą powieść „Ostatnie ognie”, 
a w dwa lata później drugą — ,,Jeszcze Polska”. Obie powieści podejmują skom
plikowaną problematykę doświadczeń narodu polskiego w latach wojny i klęski. 
Ujawniają bezsens „narodowych mitów” i całą niedorzeczność hodowanych za. dru
tami obozów v/yobrażeń o świecie. Tu wyraźnie ujawniają się wielkie talenty sa
tyryczne pisarza a także upodobanie do paradoksu. W dalszych etapach twórczości 
Zieliński do perfekcji doprowadzi ten specyficzny styl mówienia kpiąco o spra
wach poważnych i „podniośle” o sprawach małych i śmiesznych — styl dopra
wiony pieprzem rabelaisowskiej jurności i solą attycką dowcipu absurdalnego, 
groteskowego. Zieliński bowiem dość szybko odkrył, że moralizowanie w pisarstwie 
nie zda się psu na budę. Natomiast drwina, ośmieszenie (ludzie przecież najbar
dziej boją się śmieszności) to najskuteczniejsza broń w walce z głupotą, Z upo
dobaniem więc kolekcjonuje, wyławia z naszego życia wszelkie przejawy nonsensu, 
podtyka nam pod nos naszą głupotę i szydząc każę nam śmiać się wraz z nim. 
W tej pogoni za bzdurą Zieliński nie ogranicza się tylko do pierwiastków głupoty 
tkwiących w przejawach życia i w poczynaniach ludzkich — dobiera się nawet 
do naszych marzeń. Aktywizując wyobraźnię czytelnika zmusza nas do myślenia 
i do rachunku sumienia. Spiętrzenie elementów groteski postępuje u Zielińskiego
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Stanisław Zieliński
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stopniowo, z każdym nowym tomem (a wydał ich już trzynaście), by osiągnąć 
zenit w „Statku zezowatych” i chyba też „Pamiętniku oswojonego” drukowanym 
co tydzień w tygodniku „Świat”.

Na pytanie, jaki jest główny cel ataków jego pióra, Zieliński odpowiada:

— Ogólnie mówiąc — głupota, bzdura. Czy to będzie osławiony ro
mantyzm polski, czy megalomania narodowa, czy zadufanie pewnej gru
py naukowców. Rozbijam pewne schematy myślenia, atakuję problemy 
naszej cywilizacji... Traktuję swoją twórczość jako pewnego rodzaju 
terapię dla czytelników... Higiena psychiczna, relaks... Próbuje rozbroić 
bombę atomową śmiechem.

Zieliński potwierdza, że bardzo często pretekstu do tworzywa literackiego do
starcza mp lektura gazet, wiadomości „ z kraju i ze świata”.

— Trzeba po prostu umieć czytać...
Zabawa intelektualna, którą prowadzi razem z czytelnikami, rozgrywa się na 

pograniczu snu i realności, fantastyki i absurdu mccno zresztą siedzącego korze
niami w życiu. Chaos kompozycyjny jest pozorny, autor rozmyślnie zaciera hie
rarchię zjawisk, niby to nie d-ba o pointy — akurat! Nie dajcie się zwieść!

— Większość moich sympatii i antypatii bierze początek z przeżyć 
lat 1939—1946. Nawroty września (i jego następstwa) tłumaczę sobie 
losami pokolenia. Mówią, że urodziliśmy się podczas pierwszej wojny 
światowej, aby brać udział w drugiej, a resztę życia poświęcić na od
pędzanie trzeciej.

My, jego czytelnicy, nie wątpimy, że prowadzi tę walkę skutecznie! Na moją 
uwagę, że lektura prozy tak nasyconej wyobraźnią wymaga niemałej wyobraźni 
od czytelnika, Zieliński odpowiada:

— Z ,,pułapki wyobraźni” można wydostać się tylko przy pomocy 
wyobraźni. Ludzie bez wyobraźni są równie groźni dla otoczenia, jak 
pijany szofer za kierownicą rozpędzonego samochodu. Brak wyobraźni 
powoduje konieczność ,,myślenia wstecz”. Człowiek bez wyobraźni, lub 
z wyobraźnią jednostronną gotów dziś sadzić drzewa korzeniem do góry, 
a jutro z takim samym zapałem przesadzać je normalnie.

Tak, to groźne. Na zakończenie jeszcze jedno pytanie — chodzi mi o kontakty 
z czytelnikami (ponieważ pismo jest dla bibliotekarzy, pewnie ich te sprawy za
interesują), co dają?

— Bardzo wiele. Ogromnie je sobie cenię. Jest to przecież właściwie 
jedyny konkretny sprawdzian nośności tekstu. O wiele prawdziwszy niż 
fachowa krytyka. Z ostatnich spotkań najbardziej utkwił mi w pamięci 
Pszów — niby to dziura, a jakiż wspaniały ośrodek kulturalny. Słucha- 
cze-czytelnicy perły: inteligentni, wrażliwi. Oby wszędzie byli tacy! Naj
bardziej chyba lubię spotykać się z księgarzami... Myślę, że z bibliote
karzami też by nieźle wypadło...

A więc trzeba to szybko nadrobić.

Stanislau) Ostrowski
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WAŻNIEJSZE KSIĄŻKI STANISŁAWA ZIELIŃSKIEGO
wydane w ostatnich latach.

Uniki babulki. Anegdoty i obrazki. W-wa 1961 „Czytelnik” s. 201.
Zbiór drobnych utworów z lat 1955—59 znakomitego pisarza-satyryka. Są tu 

obrazki obyczajowe, utwory satyryczne, notatki, małe opowiadania itp. Ostrze sa
tyry kieruje Zieliński na umysłowość i obyczajowość mieszczańską oraz polskie 
narodowe kompleksy „ułańskie”. Nie oszczędza również pisarz niektórych braków 
i niedomagań naszego współczesnego życia. Dowcipna drwina Zielińskiego spro
wadza zazwyczaj krytykowaną sprawę do absurdalnych wymiarów i tą metodą pi
sarz uzyskuje efekty humorystyczne. Tematyka współczesna — związana z realiami 
■codziennego życia Warszawy. Dla wszystkich.

Kalejdoskop. (Wyd. 2). W-wa 1959 „Czytelnik” s. 321.
Groteska jest najbliższa pisarstwu Zielińskiego. Najlepsze są te opowiadania 

spośród 20 zawartych w tomie, w których autor złośliwie podpatruje jak wyglą
dają różne sprawy życiowe od strony nieoficjalnej, zwykle przez ludzi skwapliwie 
ukrywanej i przemilczanej. Pisarz bawi specjalnym rodzajem drapieżnej i celnej 
złośliwości. Tematyka opowiadań bardzo różnorodna, ale koncentruje się zwykle 
wokół zagadnień życia polskiego w początkach lat pięćdziesiątych. Odmiennym 
nastrojem różnią się od reszty dwa opowiadania: „Kowal” — oparte na wspomnie
niach z kampanii wrześniowej, oraz „Wspomnienia z lat dawnych” — relacja z au
tentycznych wypadków, jakie miały miejsce podczas buntów chłopskich w 1933 roku. 
Poprzednie wydanie „Kalejdoskopu” w 1955 r.

Kosmate nogi. Ilustr. Jan Młodożeniec. W-wa 1962 „Iskry” s. 211.
W opowiadaniach dominuje akcent groteskowej satyry. Krzywe zwierciadło ukar 

zuje kolejno fanatycznych kolekcjonerów (.,Hobby”), organizatorów szkolnych zjaz
dów („Rogata dusza”), taterników („Rypcuga”), nudziarzy („Kombatanci”), ludzi 
przesądnych („Świnia w koszyku”) i in. Nies,podziewane, zaskakujące pointy, dowcip, 
groteskowa deformacja życia codziennego służą tu ukazaniu prawdziwych cech na
tury ludzkiej, krytyce i ośmieszeniu ogólnie przyjętych schematów obyczajowych. 
Lektura dla miłośników współczesnej literatury groteskowej.

Opowiadania. W-wa 1962 „Czytelnik” s. 334. („Biblioteka Powszechna”).
Na antologię składają się opowiadania zaczerpnięte z całokształtu dotychczaso- 

v,’ego twórczego dorobku pisarza, a więc zarówno z pierwszych debiutanckich zbio
rów: „Dno miski” i „Przed świtem”, jak i z późniejszych artystycznie dojrzalszych: 
,,Kalejdoskop” i „Statek zezowatych”. Utwory przedstawione są w układzie tema
tycznym: od pierw?szych opowiadań o tematyce przedwrześniowej i wojennej aż do 
charakterystycznych dla obecnego okresu twórczości Zielińskiego obrazków oby
czajowych o wyraźnie satyrycznym podtekście. Dominuje tu groteska, parodia 
określonych wzorców moralnych, ironia i drwina. Dowcipna, pełna humoru nar
racja, niedopowiedzenia zezwalające na wielość interpretacji, aluzje, zaskakujące 
rozstrzyganie perypetii i niespodziewane pointy — oto najważniejsze cechy pracy 
Zielińskiego. Lektura interesująca, dość przystępna.

Stara szabla. Opowiadania dawne i nowe. W-wa 1957 ,,Czytelnik” s. 665.
Tom zawiera opowiadania już opublikowane oraz takie, które w wydaniu książ

kowym ukazują się po raz pierwszy. W tym obszernym zbiorze autor utrwalił
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swoje nastroje i przeżycia z lat 1939—1946. Wiele miejsca poświęcił opisom wy
padków poprzedzających klęskę wrześniową. Przedstawił życie jeńców w oflagach 
i ich drogę powrotną do kraju po klęsce hitleryzmu. W osobnym cyklu opowiar 
dań zilustrował stosunki panujące w środowisku polskich żołnierzy, przebywają
cych po wojnie na Zachodzie. Wreszcie kilka krótkich szkiców poświęcił autor wra
żeniom po powrocie do kraju.

Statek zezowatych. W-wa 1959, PIW, s. 218.
Dwanaście utworów pisanych w latach 1956—58 trudno zaliczyć do jakiegoś ga

tunku literackiego; stoją one na pograniczu opowiadań, humoresek i monologów 
•estradowych. Na uznanie zasługuje zwłaszcza udany humor wynikający z opisu 
sytuacji absurdalnych, groteskowych, a czasami makabrycznych. W wątkach treś
ciowych dają się odczytać aluzje do inteligenckich kompleksów. Najbardziej typo
wymi są motywy: groteskowego bohatera wojennego, męczącej gnuśności wczasów, 
bezsensu biurokracji i in. Obok nich znajdujemy w książce pełne zadumy humo
reski stanowiące swoiste uogólnienie doświadczeń ludzkiego życia (Paryż). Lektura 
■dość przystępna.

W stronę Pysznej. Tatry, narty i ludzie (wspólnie z Wandą GENTIL-TIPPENHAU- 
ER). W-wa 1961, „Czytelnik’’, s. 274, tabl. 31 w tym portr.

Książka pośvzięcona jest pamięci Józefa Oppenheima — narciarza, turysty, 
taternika i długoletniego kierownika TOPR-u, człowieka, który w latach 1908—1939 
należał do najbardziej znanych postaci Zakopanego. Tego okresu dotyczą wspom
nienia wycieczek narciarskich „w stronę Pysznej” — pierwszych wypraw pionie
rów, których nazwiska są na zawsze związane z Tatrami. Opisy wszystkich tra.- 
gicznych wypadków w Tatrach, którym ulegali taternicy i turyści, doprowadzone 
są do wybuchu w’o'ny w r. 1939. Autorzy przypominają także początki i długo
letnią ofiarną działalność pogotowia tatrzańskiego oraz poszczególnych ratowników. 
W książce oddane zostało piękno Tatr i ich groza w opisywanych burzach, zdrad
liwych mgłach i kurniawach. Dla miłośników gór, młodzieży i dorosłych.

Wycieczki balonem. Gawędy z pretekstem. Oprać, graficzne Andrzej Heidrich. 
W-wa 1962, „Czytelnik” s. 328.

Książka w układzie chronologicznym przynosi wybór felietonów drukowanych 
w latach 1958—1961 na łamach dwutygodnika „Nowe Książki”. Na marginesie uwag 
i oryginalnych spostrzeżeń dotyczących niektórych polskich i obcych nowości wy
dawniczych lekko i dowcipnie, snuje autor swoje rozważania na temat różnorodnych 
problemów dotyczących przede wszystkim współczesnej kultury i obyczajowości. 
Pozwala to Zielińskiemu nazwać swoje utwory „gawędami z pretekstem”. Krótka 
forma, zwięzłość i humor — oto charakterystyczne cechy szkiców. Autor był lau
reatem Nagrody Państwowej w r. 1953. Ładna oprawa graficzna. Interesująca 
lektura dla oczytanego odbiorcy.

W druku znajduje się tom opowiadań „Kiełbie w łbie” oraz tom książkowych 
.Wycieczek balonem” — część II.
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ROZMOWY Z POPULARYZATORAMI WIEDZY ■

ANNA BAŃKOWSKA

O WĘDRÓWKACH PO LĄDACH I MORZACH
z prof. Stanisławem Berezowskim
redaktorem naczelnym miesięcznika „Poznaj Świat”.

Magazyn geograficzny „Poznaj Świat”, ukazujący się od 1&52 r., jest organem 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego, adresowanym — w zasadzie — do czytel
ników na poziomie wykształcenia nie mniej od średniego. Każdy numer obok 
artykułów, reportaży i fotoreportaży związanych z różnymi gałęziami wiedzy geo
graficznej (geografia fizyczna i problemy Kosmosu, geografia ekonomiczna, hir- 
storia geografii, podróże i odkrycia, etnografia), przynosi stałe, od szeregu lat pro
wadzone działy. Najważniejsze z nich to: „Przez lądy i morza” — kompendium, 
wiadomości i ciekawostek, niejednokrotnie anegdotycznych, o różnych wydarze
niach na lądach i morzach świata; „Świat w liczbach” — 1 lub 2-kolumnowy ma
teriał bogato nadbudowany danymi liczbowymi, a poświęcony wybranym krajom, 
lub zagadnieniom (np. Porty lotnicze świata, Korea, Ghana). Bardzo obszerna 
i zróżnicowana tematyka dotyczy tu m. in. takich zagadnień jak środowisko geo
graficzne, obszar i ludność, życie gospodarcze i kulturalne, transport, handel itp.. 
Dział „Co piszą inni” przynosi omówienia ciekawszych artykułów z prasy krajo
wej i zagranicznej; „Recenzje” — omówienia nowości książkowych z dziedziny geo
grafii; „Aktualności geograficzne w jednym zdaniu” — wybór ciekawych nowinek 
poczynając od informacji o sztucznych satelitach i światowej produkcji kawy, po- 
zużycie nawozów sztucznych, a nawet wiadomość ile mięsa kangurów zjadają rocz
nie Australijczycy. Są wreszcie „Zagadki geograficzne”, listy od i do czytelników 
oraz „Geografia na znaczkach pocztowych”. Pismo ukazuje się w nakładzie 110 000’ 
egzemplarzy, jest rozprowadzane przez kioski „Ruchu” ale — praktycznie biorąc 
— juz w dzień po ukazaniu się nowego numeru... nie do kupienia. Można przy tym 
stwierdzić, również na podstawie bezpośrednich obserwacji, że czyta je starsza 
młodzież szkolna, ale również ich znacznie młodsi koledzy, a także ludzie dorośli. 
Popularność jest więc rzeczą bezsporną. A jej przyczyny?

— Fanie Profesorze, bylibyśmy wdzięczni za Pana opinię o tym szerokim za
interesowaniu wiedzą geograficzną, czego powodzenie „Poznaj Świat” jest wymow
nym dowodem. Niestety, niektórzy nauczyciele geografii w szkołach nie mają chyba 
tak dobrych w tej dziedzinie doświadczeń. Chodzi więc zapewne o metody popu
laryzacji.

— Popularyzację wiedzy geograficznej pojmujemy nie tylko jako przekazywanie- 
pewnej sumy wiadomości encyklopedycznych, ale przede wszystkim jako 
wyjaśnianie zjawisk. Żelazną zasadą jest: uczyć i wyjaśniać nie nudząc,.' 
więc — nie podręcznik i nie encyklopedia. Stawiamy naszym autorom bardzo wy
sokie wymagania zarówno jeśli idzie o poprawność naukową, jak i o formę pisarską 
— ciekawą i tzw. „do czytania”. Wysiłki redakcji w tym kierunku dość dobrze cha
rakteryzuje układ zawodowych kwalifikacji autorów. Początkowo kształtował się 
on w stosunku: i/s autorów-geografów, 1/3 dziennikarzy, 1/4 naukowców innych 
specjalności. Obecnie udział geografów wynosi przeciętnie 1/4, dziennikarzy zaś 
wzrósł do 2/5, przy czym publicyści dopingują naukowców do pisania „nie za bar-
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<dzo naukowo”, a sami z kolei muszą przestrzegać, żeby w interesujących formach 
mieściły się wiadomości ściśle zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. I wyda.,e 
się, że na tej zasadzie współpraca układa się dla wszystkich dobrze. W piśmie co 
Toku pojawia się około 100 nazwisk autorów spośród — naukowców, badaczy, po
dróżników, ludzi którzy mają aktualnie w dziedzinie geografii coś nowego do po
wiedzenia.

— „Poznaj Świat” — to brzmi bardzo zachęcająco, ale i trochę oszałamia. Jaką 
metodę wędrówek poznawczych najczęściej stosuje Redakcja?
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— staramy się, żeby w każdym numerze wszystkie kontynenty były reprezen
towane chociażby przez jedną publikację. Problemom szczególnie aktualnym czy 
w danej chwili ważnym i ciekawym poświęcamy więcej miejsca. Tak np. sprawy 
Czarnego Lądu Afryki omawiane były niedawno w dwóch kolejnych odcinkach 
„Świata w Liczbach”. Zawsze też jeden chociażby artykuł związany jest z tema
tyką krajówką. Staramy się również, aby nasi czytelnicy poznali sylwetki zasłużo
nych badaczy i podróżników. Sprawie tej służyły w poprzednich latach takie cykle 
tematyczne, jak „Polacy na szlakach świata” czy „Zdobywcy oceanu”. Za rzecz 
ważną uważamy przyzwyczajenie do posługiwania się mapą. Stąd w każdym nu
merze na ostatniej stronie okładki zamieszczona jest mapka, związana z odpo
wiednim artykułem informacyjnym i obrazująca jakiś problem w odmiennym od 
atlasowego ujęciu, np. w mniejszej bardziej czytelnej skali. Odpowiednie mapki 
stanowią też bardzo często ilustrację poszczególnych artykułów.

— Z pewnością Redakcja utrzymuje kontakty z czytelnikami również poprzez 
konkursy, spotkania, ankiety. Czy przyniosły one jakieś ciekawe doświadczenia?

— Każdego roku przedstawiciele redakcji spotykają się parokrotnie z czytelni
kami na odczytach i dyskusjach w terenie. Spotykamy tam bardzo różnych, a ty
powych chyba dla naszego pisma, miłośników geografii — młodzież i dorosłych, 
ludzi najróżniejszych zawodów. Często — jak wynika z dyskusji — dobrze obzna- 
jomionych z lekturą geograficzną, której — dodam nawiasem — jest w tej chwili 
dużo.

Co zaś do ankiet to można chyba stwierdzić, że zdają one w pełni egzamin 
wówczas, kiedy poruszą jakąś istotną strunę ludzkich zainteresowań czy sympatii. 
Swego czasu przeprowadziliśmy ankietę związaną z oceną zamieszczanych w piśmie 
recenzji. Wypowiedzi przyszło stosunkowo niewiele. Myślę że czytelnik traktuje' 
recenzję jako doraźną pomoc przy wyborze lektury i nie budzi to w nim dodat
kowych refleksji.

W tym roku natomiast przeprowadziliśmy ankietę pod hasłem „Czy możesz 
określić gdzie mieszkasz?” "Wobec dyskusyjnych, nawet w świecie naukowym, 
zasad podziału kraju na regiony chcieliśmy się zorientować jak sprawa ta kształ
tuje się w bezpośrednim odczuciu i świadomości mieszkańców kraju. Przyszło po
nad 500 odpowiedzi m. in. od techników, rzemieślników,, emerytów, wojskowych, 
milicjantów, ludzi wolnych zawodów, nie pracujących kobiet — co chyba dowodzi 
jakiegoś uczuciowego zaangażowania i przywiązania do tradycji regionalnych. 
Godne przy tym uwagi, że najsilniej czują swą przynależność mieszkańcy dużych 
regionów o tradycjach nistorycznych — Małopolski, Wielkopolski, Pomorza, Śląska. 
Wyniki ankiety będą w „Poznaj Świat” dokładnie omówione.

— Na koniec chciałam jeszcze prosić Pana Profesora o ogólniejszą, ocenę za
sadniczych kierunków zainteresowania wiedzą geograficzną. Jaki rodzaj publikacji 
ma największe powodzenie — myślę, że są na ten temat również wypowiedzi 
w listach — o co czytelnicy najbardziej się dopytują i ... co należałoby im do
radzać. Dla kolegów bibliotekarzy byłaby to cenna wskazówka w ich codzien
nej pracy.

— Z różnych doświadczeń wynika, że bardzo często — szczególnie wśród mło
dzieży — dominuje praktyczny punkt widzenia: zdobyć dużo syntetycznych wia
domości potrzebnych do opracowania jakiegoś konkretnego tematu. Chętnie przy 
tym widziane są liczby, daty, nazwy geograficzne, zwięzłe formuły. Myślę że 
modę na takie traktowanie nie tylko geografii, ale i różnych innych dziedzin 
wiedzy rozpowszechniają również tak właśnie ujmowane „zgaduj zgadule”, bły
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skawiczne konkursy itp. Tym mocniej chciałbym podkreślić, że wiadomości typu- 
encyklopedycznego, choć potrzebne, mogą stanowić tylko uzupełnienie ogólniejszej 
wiedzy o poznawanym przedmiocie. Swój pogląd na właściwą rolę i sposób po
znawania geografii wyraziłem niedawno na łamach „Poznaj Świat” w omówieniu 
„Książki o Nałkowskim”. Mogę go bez zmiany powtórzyć na tym miejscu:

— Zrozumienie geografii jako nauki syntetycznej, wyjaśniającej otaczającą nas rze
czywistość, obecnie w dobie szerokiej popularyzacji geografii także poza murami. 
szkół — powinno być przypomniane. Jakże i dziś jeszcze przez niektóre listy czy
telników „Poznaj Świat” przewija się czasem pogląd, jakoby podstawą nauk geo
graficznych była tylko szczegółowa wiedza o wielkości miast, nazwach stolic, 
rozmieszczeniu rzek itp. A przecież nauki geograficzne mają na wskroś charakter 
wyjaśniający. Opanowanie wiedzy o świecie współczesnym i jego wielkich i licz
nych przemianach wiedzie tylko przez należyte zrozumienie powstania i przemian 
zjawisk oraz faktów. Geografia odpowiada na pytanie „gdzie”, ale także „kiedy” 
i „dlaczego”.

INSTYTUCJE WYDAWNICZE

ANNA BAŃKOWSKA

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
Książki nie tylko dla naukowców

Państwowe Wydawnictwo Naukowe powstało w maju 1961 r. na podstawie uchwały 
Prezydium Rządu i zarządzenia Ministra Szkół Wyższych i Nauki. O utworzeniu 
tego typu instytucji zadecydowało wciąż rosnące zapotrzebowanie na literaturę 
naukową zarówno dawną, jak i obejmującą wyniki współczesnych badań, przy 
czym utworzenie Polskiej Akademii Nauk (powołana została w tymże roku) otwie
rało perspektywy wielu nowych inicjatyw wydawniczych. Osobną a pilną koniecz
nością było zaopatrzenie w podręczniki i skrypty słuchaczy wyższych uczelni.

W ciągu niewielu lat PWN stał się nie tylko największym wydawnictwem w kra
ju, ale wszedł do czołówki wydawnictw naukowych świata. Rocznie ukazuje się 
tutaj ponad 1000 tytułów książek, skryptów i czasopism z zakresu: filozofii, psy
chologii, ekonomii, socjologii, historii, historii sztuki, prawa, filologii polskiej 
i obcej, biologii, matematyki, fizyki, chemii, fizyki i chemii jądrowej, geografii, 
nauk technicznych.

PWN prowadzi szeroką działalność usługowo-edytorską na rzecz Polskiej Aka
demii Nauk, jej instytutów i zakładów, towarzystw naukowych oraz szkół wyższych 
obok tego zaś w bardzo poważnej mierze podejmuje i realizuje własne inicjatywy 
w zakresie podręczników, skryptów, literatury naukowej i popularnonaukowej, 
encyklopedii.

Do podstawowych rodzajów wydawnictw należą:

9 prace badawczo-naukowe PAN, towarzystw naukowych i katedr wyższych 
uczelni praż prace zgłaszane indywidualnie przez autorów polskich i tłumaczenia 
dzieł obcych;

O podręczniki, książki pomocnicze i skrypty uniwersyteckie;
O encyklopedie, słowniki, informatory naukowe;
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9 prace polskich naukowców tłumaczone na języki obce oraz prace naukowe 
•zlecone PWN do wydania przez zagraniczne ośrodki naukowe;

9 czasopisma naukowe i popularnonaukowe (aktualnie 75 tytułów).
Centrala PWN mieści się w Warszawie przy ul. Miodowej 10, oddziały: w Kra

kowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Całokształtem prac wydawnictwa kieruje 
dyrekcja w osobach; dyrektor naczelny — Adam Bromberg, redaktor naczelny — 
Tadeusz Zabłudowski, zastępcy redaktora naczelnego — Jerzy Baumritter, 
Paweł H o f f m a n, Alfred Windholtz; zastępca redaktora naczelnego d/s en
cyklopedii — Leon Marszałek.

W 1961 r., obchodząc dziesięciolecie swojej działalności, PWN zamknął ten okres 
pracy liczbą ponad 7500 tytułów, wydanych w łącznym nakładzie ok. 140 tysięcy 
arkuszy.

Stworzenie placówki tak wielokierunkowej pod względem tematów i rodzajów 
publikacji wymagało olbrzymiego wysiłku koncepcyjnego i organizacyjnego. Po
wołano redakcje kilkunastu specjalności (Redakcja Filozofii, Psychologii i Peda
gogiki, Biologii, Matematyki, Historii Sztuki i in.), osobne zespoły redakcji encyklo
pedii i redakcji wydawnictw obcojęzycznych. We wszystkich pracują redaktorzy 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, niemniej charakter wielu wydawnictw 
ściśle naukowych, obejmujących nieraz dziedziny wiedzy mało u nas spopularyzo
wane, wymagał nawiązania kontaktów i stałej współpracy z dużym gronem fa
chowych recenzentów i konsultantów. Jeśli dodamy do tego krąg autorów reprezen
tujących wszystkie niemal gałęzie nauki to powstanie obraz nie tylko potężnej, 
sprawnie funkcjonującej machiny wydawniczej, ale również wielkie ognisko myśli 
twórczej.

Wśród książek PWN dużą popularność zdobyły sobie wydawnictwa seryjne. Do 
serii szeroko znanych i cenionych należą m. in. Biblioteka Klasyków Filozofii obej
mująca dzieła najwybitniejszych filozofów świata (Arystotelesa, Platona, Hegla, 
Kanta, Kołłątaja, Łomonosowa, Staszica, Voltaire’a i in.); licząca już kilkanaście 
pozycji Biblioteka Klasyków Ekonomii; seria Podstawowe Problemy Współczesnej 
Techniki — wydawana z inicjatywy Wydziału Nauk Technicznych PAN, a prze
znaczona dla czytelników zainteresowanych rozwojem techniki i badań w dziedzi
nie praktycznych zastosowań nauk ścisłych. W serii tej — Ministerstwo Oświaty 
i CRZZ zatwierdziły ją do bibliotek szkolnych, publicznych i zakładowych — 
ukazało się już siedem tomów, tom VIH w bliskiej przyszłości znajdzie się na pół
kach księgarskich.

Nową serią, zapoczątkowaną w ubiegłym roku, są Małe Monografie PWN — 
przeznaczone dla pracowników naukowych, inżynierów i techników różnych spec
jalności. Zawierają one syntetyczne opracowania wybranych zagadnień z mate
matyki, fizyki, chemii, techniki, biologii i zostały pomyślane przede wszystkim 
jako pomoc dla ludzi, którzy pracując zawodowo chcą i powinni śledzić postęp 
i kierunki badań w interesującej ich dziedzinie. Wśród kilku wydanych dotąd 
w tej serii publikacji znajdują się np. J. M. Germaina ,,Kataliza w układach 
niejednorodnych” — zbiór wiadomości o najważniejszych katalizatorach stosowa
nych w przemyśle chemicznym; książka autorów angielskich F. P. Bo w den a 
i D. Tabora „Tarcie i smarowanie” — ukazująca zastosowanie nowych metod 
fizyki do badania zmian zachodzących w strukturze powierzchni metali i in. Jak 
vzidać z tych paru choćby przykładów są to książki dla niezbyt szerokiego kręgu 
odbiorców, dość trudne i wymagające fachowego przygotowania, niemniej dla osób 
uzupełniających wiedzę i kwalifikacje zawodowe niezmiernie pożyteczne. Warto 
więc informować czytelników o istnieniu takiego cyklu.
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Najszerszy zasięg ma niewątpliwie seria Biblioteki Problemów (pisaliśmy o niej 
w „Poradniku” — 1962 nr 5 — przy okazji rozmowy z red. nacz. miesięcznika 
„Problemy” prof. Józefem Hu r wicem). „Biblioteka”, licząca już ponad 50 po
zycji popularnonaukowych autorów polskich i obcych, wzbogaci się w tym roku 
o blisko 20 nowych wydań i wznowień. Otrzymamy np. wznowienie tłumaczonej 
z niemieckiego ,.Historii odkryć geograficznych”, rozszerzone poprzez uwzględnienie 
położonych tu zasług Polaków; dalej „Prawa przyrody” autorstwa znakomitego 
angielskiego fizyka R. F. Peierlsa; również z angielskiego tłumaczoną pracę 
„Świat który nas otacza” przedstawiającą — piórem wybitnych specjalistów z dzie
dziny nauk o Ziemi — najnowsze metody stosowane w badaniach atmosfery, jono- 
sfery, lotów kosmicznych, mórz, oceanów itp., pracę wybitnego radzieckiego geolo
ga Obruczewa „Oblicze Ziemi” i in.

W „Bibliotece Problemów” ukazało się również szereg specjalistycznych ency
klopedii na poziomie popularnym. Są to tak zwane Małe Encyklopedie: Zdro
wia, Przyrodnicza, Techniki, Prawa, Muzyki, Kultury, Świata Antycznego.

Wydawnictwa encyklopedyczne stanowią zresztą zagadnienie wymagające osob
nego omówienia. Odpowiedni dział w PWN zorganizowany został dopiero w 1956 r, 
W stosunkowo więc niedługim czasie osiągnięto nadzwyczaj poważne wyniki. Wia
domo jak wielki sukces odniosła swego czasu „Mała Encyklopedia Powszechna 
PWN” — pierwsze po wojnie, paląoo potrzebne wydawnictwo tego typu, i później
sza przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców „A—Z. Encyklopedia Popularna 
PWN”. Wprost zaskakujące było powodzenie subskrypcji' na 10-tomową „Wielką 
Encyklopedię Powszechną”, której I tom subskrybenci otrzymali przed kilku mie
siącami, a dwa następne ukażą się jeszcze w tym roku (wywiad z redaktorem na
czelnym „Encyklopedii” ogłosiliśmy w „Poradniku” 1962, nr 1). Z podobnym za
interesowaniem przyjęto 5-tomową „Geografię Powszechną”, której autorami są 
czołowi geografowie i pracownicy naukowi ze wszystkich ośrodków akademickich
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AV Polsce oraz ukazujący się w zeszytach „Atlas Świata” (wszystkie trzy wydaw
nictwa: Wielka Encyklopedia, Geografia i Atlas rozprowadzane są wyłącznie drogą 
subskrypcji).

Zważywszy ogromny wysiłek autorski, redakcyjny i edytorski związany z opra
cowaniem takich specjalistycznych wydawnictw, trzeba uznać wielką wagę tego 
co zrobiono, dodając jednak, że w stosunku do potrzeb wciąż nie jest to dostateczne. 
Czytelnicy rozchwytują wszystko co się nowego ukaże i zgłaszają długą listę pil
nych potrzeb. Tak więc niecierpliwie oczekiwane są (niestety termin ich wydania 
zdaje się odwlekać) Małe Encyklopedie: Teatru, Literatury, Sztuk Plastycznych.

Podobnie, jeśli idzie o potrzeby i możliwości ich zaspokojenia, wygląda sytu
acja ze słownikami i podręcznikami do nauki języków obcych. Hasło ty
godnika „Polityka” — „Obywatele, nie jąkać się!”, zachęcające do nauki języków 
obcych, ma u nas bardzo szeroki rezonans: uczy się młodzież i dorośli, pomocy 
trzeba coraz więcej. Wielką wdzięczność dla PWN żywią „angliści”, którzy zawdzię
czają mu otrzymanie znanych podręczników Eckersley’a; wielokrotnie wzna
wiano już podręcznik do nauki języka i gramatyki francuskiej ,rosyjskiej, niemiec
kiej. Wielkim udogodnieniem stało się wydanie słownika angielskiego „Oxford 
University Press” i francuskiego Larousse’a; w tym roku ukaże się III tom 
słownika grecko-polskiego i wznowienie słownika polsko-łacińskiego pod redakcją 
prof. Kazimierza Kumanieckiego. Przy tym wszystkim jednak pełnego za
spokojenia naszych potrzeb i chęci w tej dziedzinie nie prędko jeszcze możemy 
się spodziewać.

Chociaż PWN już z samej nazwy jest wydawnictwem naukowym nie znaczy to, że 
firmowane jego znakiem książki są przydatne i ciekawe tylko dla specjalistów, 
osób studiujących czy pracujących naukowo. We współczesnym skomplikowanym 
i szybko postępującym naprzód świecie wiedza szkolna czy uniwersytecka coraz, 
to bardziej staje się tylko wstępnym krokiem do dalszego samokształcenia. Coraz 
więcej też osób, chcąc zorientować się w procesach historycznych czy postępie 
myśli humanistycznej, nie mówiąc już o zdobyczach techniki czy związanym z lotami 
kosmicznymi powszechnym niemal zainteresowaniu astronomią, a także fizyką, 
matematyką, biochemią itd. — szuka na własną rękę odpowiednich lektur i sięga 
po książkę popularnonaukową albo i naukową. Im właśnie wydawnictwa PWN 
oddają wielkie przysługi. Wystarczy zresztą sięgnąć przykładowo do niektórych 
choćby nowości z kilku działów, żeby się przekonać o ich przydatności dla sze
rokiego kręgu bardziej wyrobionych kulturalnie czytelników. Należy do nich nie
wątpliwie I powojenne wydanie „Psychologii” prof. Władysława Witwickiego 
(t. 1 — 1962 r., t. 2 — 1963 r.), III wydanie „Ekonomii politycznej” prof. Oskara 
Lange — pierwszego po wojnie polskiego podręcznika i przewodnika po tej 
dziedzinie wiedzy; kontynuacja (ukazał się III t. obejmujący lata 1864—1900) „Hi
storii Polski”, pod redakcją prof. Żanny Kormanowej; przyjęte ze zrozumiałym 
zainteresowaniem przez wszystkich zajmujących się historią najnowszą trzy tomy 
„Kroniki lat wojny i okupacji” Ludwika L a n d a u a, wybitnego ekonomisty za
mordowanego przez hitlerowców*). Nie tylko historycy sztuki będą czytać z po
żytkiem i przyjemnością zbiór charakterystycznycih wypowiedzi najwybitniejszych 
artystów europejskich ostatniego półwieC2:a pt. ,,Artyści o sztuce. Od Van Gogha 
do Picassa”, szczególnie że dzięki dołączonym do tekstów syntetycznym biogra
fiom autorów wypowiedzi — dziełO' stanowi swego rodzaju historię narodzin i roz
woju wszystkich niemal kierunków sztuki nowoczesnej. Z pewnością także nie 
tylko polonistów zaciekawi praca ,,Z dziejów polonistyki warszawskiej”, obra-

*) Patrz: recenzję w dziale „Wśród książek” na str. 213 tego numeru „Poradnika”.

202



zująca życie naukowe stolicy od czasów Księstwa Warszawskiego' po dziś i na 
pewno niemal każdy znajdzie miłą chwilę wytchnienia czytając „Pieśni rozwese
lające serce. Antologię świeckiej poezji egipskiej” — w przekładzie znanego egip- 
lologa Tadeusza Andrzejewskiego.

Przykłady można mnożyć w dziesiątki i setki tytułów, nie jest jednak naszym 
zamierzeniem układanie katalogu wydawnictw PWN, ale raczej zechęcenie do 
uważnego zapoznawania się z katalogami i zapowiedziami tego wydawnictwa.

Na koniec warto jeszcze dodać, że PWN prowadzi szeroką działalność 
eksportową. W okresie od 1958 r. do końca marca 1963 wartość produkcji 
eksportowej wyniosła 70 min. złotych. Za eksport do krajów kapitalistycznych 
•uzyskano 1 min. dolarów.

Publikacje PWN docierają do księgarń, bibliotek i instytucji naukowych niemal 
wszystkich krajów świata; w księgarniach 10 państw (CSR, NRD, NRF, Francja, 
Bułgaria, Jugosławia, Finlandia, Szwajcaria, Włochy, Izrael) prowadzone są działy 
PWN z komisową sprzedażą nowości wydawniczych. Wydawnictwo organizuje za 
granicą wystawy swoich książek i bierze udział w międzynarodowych targach 
książki w Warszawie, Lipsku, Frankfurcie, Mediolanie, Belgradzie, Haifie, Chicago — 
zarabiając nie tylko złotówki i dewizy, ale robiąc najlepszą, bo opartą na rzetel
nych wartościach, propagandę naszej kulturze.

A. o.

SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA „CZYTELNIK”

Spośród wielu instytucji wydawniczych omówionych już w „Poradniku” — „Czy
telnik” ma pozycję szczególną. Jest to bowiem, chronologicznie rzecz biorąc, pierw
sze wydawnictwo Polski Ludowej, z którego- powstaniem i bujnymi latami roz
kwitu łączy się już niemal legenda.

Ponieważ wielu pracowników kultury średniego pokolenia było bezpośrednio 
związanych, a przynajmniej zetknęło się z działalnością „Czytelnika”, wśród nich 
zaś zapewne i koledzy bibliotekarze, warto więc może przypomnieć niektóre fakty 
z tej historycznej już dziś przeszłości.

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” założona została we wrześniu 1944 roku 
w Lublinie przez Jerzego Borejszę. Niezwykły ten w swej energii i ekspansji czło- 
V7iek, podczas gdy w większej części kraju trwała jeszcze wojna, snuł już swe 
fantastyczne, a stopniowo urealniane plany, rozszerzając działalność na całą Polskę.

Ówczesny „Czytelnik” obejmował zakres działalności kilkudziesięciu czynnych 
•dziś instytucji, urzędów i przedsiębiorstw.

Prasa (dzienniki, tygodniki, miesięczniki), drukarnie, wydawnictwo książkowe, 
organizowanie bibliotek, księgarń, punktów kolportażowych, popularyzacja i ba
danie czytelnictwa, latające biblioteki, kluby czytelnicze (Klub Dobrej Książki 
i „Odrodzenia”) zjazdy, imprezy kulturalne, wyścigi kolarskie, chóry, balety; a na
wet eksport rękodzieła artystycznego, w późniejszych zaś latach zapoczątkowanie 
budowy przemysłu poligraficznego — to wszystko wchodziło w zakres działania 
tej placówki kulturalnej.

Ekipy „czytelnikowców” docierały z odczytami i — wówczas właśnie zapocząt
kowanymi — wieczorami autorskimi, do najbardziej zacofanych zakątków kraju. 
Mnożyły się inicjatywy, wszystkie zdążające ku temu, aby zbudować, ożywić życie 
kulturalne zniszczonego kraju, zdobyć nowego czytelnika.
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Szczególną zasługą „Czytelnika” w tym trudnym początkowym okresie był pełen 
troski stosunek do autorów polskich. Znękanych okupacją, rozproszonych przez 
powstanie warszawskie odnajdywano i otaczano opieką zarówno ich osoby jak dzieło. 
Wznawiano dzieła mistrzów jak D ą b r o W's ka, Staff, P ar and ow s k i, 
Iwaszkiewicz, chronióino przed zapomnieniem cudem uratowane rękopisy 
tych, którzy zginęli, a przede wszystkim odkrywano nowe, młode talenty.

W „Czytelniku” debiutowali niemal wszyscy współcześni pisarze polscy, którzy 
rozpoczęli twórczość po wojnie, a wśród nich: Jacek Bocheński, Kazimierz 
i Marian Brandysowie, Stanisław Zieliński, Bohdan C z e s z k o, Kor
nel Filipowicz, Tadeusz Konwicki, Stanisław Lem, Wilhelm Mach, 
Igor Neverly, Julian Stryjkowski, Wisława Szymborska, Wojciech 
Zukrowski i wielu innych.

„Czytelnik” był też zawsze wydawnictwem dbającym wielce o piękną formę gra
ficzną, a realizował to dzięki współpracy z całą plejadą wybitnych artystów pla
styków, jak: Maja Berezowska, Walerian Borowczyk, Maria Hiszpań- 
ska-Neuman, Tadeusz Kulisiewicz, Jan Len i ca, Eryk Lipiński,. 
Jan Samuel Miklaszewski, Daniel Mróz, Konstanty Sopoćko, Jerzy 
Srokowski, Jan Marcin Szancer, Antoni Uniechowski i inni.

Pisarze brali w pierwszych latach również bezpośredni udział w pracach insty
tucji; Jan Brzechwa był pierwszym radcą prawnym, Jerzy Putrament kierowni
kiem delegatury krakowskiej, a Kazimierz Brandys ... korektorem, zresztą bez więk
szego powodzenia.

W miarę stabilizowania się naszego życia gospodarczego i kulturalnego i jego 
rozwoju następowała decentralizacja tej uniwersalnej placówki i Sp. Wyd. „Czy
telnik” jest obecnie wyłącznie wydawnictwem książek, mając w tej dziedzinie do
robek imponujący; 4 500 tytułów, o łącznym nakładzie 78 000 000 egzemplarzy.

Jest to obecnie (obok PIWu) jedno z dwu największych wydawnictw literatury 
pięknej, koncentrujące swe wysiłki głównie na literaturze polskiej współczesnej. 
(220 debiutów poetyckich i prozatorskich).

Wydawnictwo to kierowane jest przez zasłużonego, wytrawnego wydawcę, jakim 
jest dr Ludwik Kasiński — bibliofil, wybitny znawca varsavianów.

Redakcję naczelną prowadzą red. red. Irena Szymańska i Teofila Wi- 
chowa, nad piękną szatą edytorską czuwa dyr. Roman Tomaszewski, a nad 
sprawną organizacją i finansami dyr. Adam Gostomski.

Zespół redakcyjny podzielony jest na redakcje tematyczne, a cechą charakte
rystyczną, podobnie jak zespołu PIW, jest wielkie doświadczenie wydawnicze zdo
byte podczas 10—15 lat pracy w tym samym wydawnictwie.

Wydawnictwo mając formę organizacyjną spółdzielni, posiada przewidzianą sta
tutem Radę Nadzorczą, pełniącą rolę Rady Programowej. Biorą w niej udział 
m. in.: J. Iwaszkiewicz (przewodniczący), A. Ważyk, H. Korotyński, M. Dąbrowska,
J. Putrament, St. Wygodzki, B. Czeszko, J. Andrzejewski, A. Słonimski, M. Jastrun.

OSIĄGNIĘCIA WYDAWNICTWA

W początkowym okresie, do roku 1955, zakres działalności wydawniczej „Czy
telnika” był niezwykle szeroki. Później, w miarę powstawania specjalistycznych 
wydawnictw, przejmowały one pewne typy wydawnictw czy serie.

Wydawnictwa naukowe obejmowały początkowo zarówno nauki społeczne i hu
manistyczne (Tatarkiewicz — Historia filozofii), jak nauki przyrodnicze i tech
niczne (Biblioteka Podręczników Akademickich: Grotowski, Hirszfeld, 
Pogorzelski).
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Wydawano wiele książek popularnonaukowych, przede wszystkim w ramach pra
cującej jako redakcja przy „Czytelniku”, „Wiedzy Powszechnej”, która współdzia
łając ściśle z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, popularyzowała wiedzę za po
średnictwem licznych broszur, specjalnych serii Biblioteczka dla każdego. Małej 
Biblioteczki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i innych.

Popularyzacji czytelnictwa w najszerszym zakresie służyły również Biblioteka 
Trzyzłotowa „Czytelnika”, i Książka Nowego Czytelnika, dając najlepsze utwory 
polskiego i obcego piśmiennictwa w przystępnym opracowaniu i odpowiedniej for
mie graficznej.

Wydawano również słowniki, samouczki, nuty, pocztówki, istniał nawet do roku 
1957 dział wydawnictw szachowych.

Stopniowo jednak profil Wydawnictwa ustalił się i ograniczył do niewielkiego 
działu nauk humanistycznych oraz literatury pięknej i działu literatury społeczno- 
politycznej, w którym poprzez reportaże, szkice publicystyczne, wspomnienia od
bijały się zawsze najbardziej aktualne i istotne zagadnienia naszego współczesne
go życia.

LITERATURA POLSKA

Podobnie jak w Państwowym Instytucie Wydawniczym, główną troską zespołu 
„Czytelnika” było udostępnienie podstawowych dzieł klasyków polskich bibliote
kom i czytelnikom indywidualnym. Na mocy porozumienia nastąpił podział opieki 
nad klasykami pomiędzy wydawnictwa. I tak „Czytelnik” przystąpił do wydania 
w wielu wyborach i opracowaniach w wielkich nakładach Dzieł Adama Mickie
wicza, a wśród nich Dzieł w 16 tomach — wydanie w 100 rocznicę śmierci 
poety — (Kom. red. pod przew. J. Krzyżanowskiego). Dzieł poetyckich w 4 tomach 
z przedmową J. Przybosia. Również w wielkich nakładach ukazały się utwory Ste
fana Żeromskiego, m. in. Dzieła w 3 seriach: I Nowele, opowiadania, II Po
wieści, III Dramaty, w przygotowaniu. IV — Pisma różne i V — Dzienniki, w 18 to
mach pod red. St. Pigonia, Utwory wybrane — wyd. popularne w 4 tomach opr. 
H. Markiewicz, Pisma w 25 tomach pod red. St. Pigonia. Ewenementem wydawni
czym było ukazanie się Dzienników Żeromskiego w 3 tomach — opr. IBL pod red. 
E. Korzeniewskiej. Inne cenne wydania klasyków, prócz poszczególnych utworów 
tych samych autorów i wydań szkolnych, to 12-tomowe Dzieła wybrane Elizy 
Orzeszkowej pod red. Komitetu: J. Krzyżanowski, J. Z. Jakubowski, M. Żmi
grodzka, Dzieła wybrane — Wacława Berenta wg wydania z 1933 roku w 6 to
mach, Dzieła wybrane — Adolfa Dygasińskiego w 15 tomach pod red. 
Komitetu: J. ż. Jakubowski, B. Horodyski, M. Żmigrodzka, 15 tomów pism An
drzeja Struga; ponadto liczne utwory Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, T. T. Jeża, powieści Wacława Sieroszewskiego, 
Poezje wybrane T. Lenartowicza, w opr. P. Hertza, pierwszy po wojnie wy
bór poezji J. Kasprowicza iin. Z ciekawszych wydawnictw wymienić należy 
dwie pozycje europejskiej sławy pióra, vzybitnego reprezentanta polskiego Oświe
cenia, uczonego, historyka, podróżnika Jana Potockiego „Rękopis znaleziony 
w Saragossie” i „Podróże”. Ponadto pięknie wydaną w opr. graf. A. Heidricha-, z ry
sunkami J. P. Norblina antologię „Poezja Polskiego Oświecenia” opr. Jana Kotta, 
która obejmowała zarówno poetów znanych, jak Trembecki i Krasicki, 
jak i zapomnianych, a także szereg utworów wydanych po raz pierwszy.

Tego samego okresu dotyczyły również zebrane przez R. Kaletę „Anegdoty i sen
sacje obyczajowe wieku Oświecenia w Polsce” pięknie wydane (ilustr. Maji Bere
zowskiej).
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Tu też przypominamy cztery pozycje opracowane przez Juliana Tuwima, owoc 
jego zamiłowań zbierackich, wszystkie w pięknym opracowaniu graficznym, roz
chwytywane na rynku księgarskim i stanowiące nieoceniony wkład do studiów 
nad obyczajowością i kulturą polską; „Cztery wieki fraszki polskiej”,^ „Czary i czar
ty polskie” (opr. graf. St. Zamecznik), „Polski słownik pijacki i antologia bachi- 
czna” z rys. F. Topolskiego, „Cicer cum caule czyli groch z kapustą” (seria I i II) 
przedm. J. Kurwica (w przygotowaniu seria III). W ostatnim zaś roku niezapom
nianą pozycją był wybór listów Jana Sobieskiego dO' Marysieńki, które zdumie
wały swą jasnością stylistyczną, wdziękiem i bogactwem treści historycznej.

Wielką zasługą Wydawnictwa jest troska o wydobycie z zapomnienia oraz uprzy
stępnienie utworów pisarzy XX-lecia i to zarówno z zakresu prozy jak i poezji. 
Otrzymaliśmy więc wybory poezji Lechonia i Sebyły, kilka powieści i szki
ce K. Irzykowskiego, wybór poezji Marii Pawlikowskiej-Jasno- 
rzewskiej z przedmową Adama Mauersbergera, powieści satyryczne znako
mitego dziennikarza-fizyka Bruno Winawera — „Dług honorowy”, „Doktor 
Przybram” i in.

Najcenniejsze utwory zgromadzono w 2-ch seriach; Wybory utworów poetyckich 
(w płóciennej oprawie) takich pisarzy jak; B. Ostrowska, A. Lange, E. Szy
mański, L. Piwowar, A. Wolicka, Tu Bujnicki, Swiatopełk Kar
piński. Ponadto Pisma wybrane L. Szenwalda i Utwory poetyckie Bruno
na Jasieńskiego w opr. A. Sterna.

Ciekawsze utwory powieściowe zgrupowano w wydawanej od. roku 1957 serii 
Biblioteka XX-lecia, w której wydano m. in. ,,Palę Paryż” — B. Jasieńskiego, 
„Cudzoziemkę” — M. Kuncewiczowej, „Człowieka w oknie — Z. Uniłow
skiego, ,,Adama Grywałda” — T. Brezy, „Mój Żyrardów” — Hu 1 ki - Las
kowskiego, „Ulicę Ogrodową” — A. Wolicy (jedyną skonfiskowaną przed 
wojną powieść tego autora) i wiele innych.

Z dzieł pisarzy dwudziestolecia, którzy tworzyli również po wojnie, wydano; 
Pisma wybrane Zofii Nałkowskiej, w nich pierwsze wydanie pism publi
cystycznych pt. „Widzenie bliskie i dalekie”. Dzieła w 10 tomach Jarosława Iwasz
kiewicza, Pisma wybrane w 2-ch tomach H. Boguszewskiej i J. Kor
nackiego, w wyborze H. Michalskiego, Pisma wybrane Marii Dąbrowskiej 
w 3 tomach. Pisma wybrane Jana P a r a n d o w s k i e g o w 3 tomach, oraz utwo
ry dwóch przedwcześnie zmarłych poetów; Dzieła w 4 tomach Juliana Tuwima 
i Dzieła w 5 tomach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Współczesna poezja i proza polska reprezentowana jest w tym Wydawnictwie 
wszystkimi niemal nazwiskami pisarzy polskich. Wiele nazwisk nie powtórzyło 
się już po debiucie, wiele utworów nawet znanych i popularnych w pewnym okre
sie uległo zapomnieniu, bądź odmiennej ocenie, lecz niewątpliwie większość utwo
rów o trwałej wartości, utworów „o których się mówiło”, ukazało się w tym 
właśnie Wydawnictwie. Wiele z nich było nagrodzonych Państwową Nagrodą Li
teracką, jak np. „Między wojnami” — cykl powieściowy K. Brandysa, „Kształt 
miłości” J. Broszkiewicza, „Pokolenie” B. C z e s z k i, „Przy budowie” T. 
Konwickiego, „Pamiątka z Celulozy” I. N e ver 1 ego.

Tu ukazały się najpopularniejsze powieści, jak „Popiół i diament” J. Andrze
jewskiego, „Astronauci” St. Lem a, „Rzeczywistość” J. Putramenta, „Je
szcze Polska” i „Dno miski” St. Zielińskiego i in.

Wydawali również swoje utwory w „Czytelniku” Stanisław Dygat, Roman 
B r a t n y, Kornel Filipowicz, Adolf Rudnicki, Pola Goj awiczyńska. 
Tu ukazywały się utwory oryginalnego i pełnego uroku pisarza Wł. Zambrzyc-
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kiego („Pamiętnik Filipka”, „Nasza Pani Radosna”), tu wreszcie ukazała się bar
dzo modna ale i bardzo dyskusyjna kilka lat temu powieść „Zły” Leopolda Tyr
manda.

Z wydanych w ciągu kilku ostatnich lat wymienić należy bestseller prozatorski, 
zbiór szkiców Tadeusza Brezy — „Spiżowa brama”, świetny wybór opowiadań
K. Brandysa — „Romantyczność”, nową powieść J. Stryjkowskiego 
„Czarna róża”, oraz cieszące się wielką poczytnością wspomnienia J. Putra
menta pt. „Pół wieku” — t. I/II.

W trakcie ostatnich kilku lat daje się zauważyć, nie tylko zresztą w Polsce, pe
wien odwrót zainteresowań od powieści w kierunku eseju, publicystyki, repor
tażu, a na naszym szczególnie rynku wydawniczym — ku wszelkiego rodzaju pa
miętnikom i wspomnieniom. Zmiana ta znajduje również odbicie w proporcjach 
planu wydawnictwa.

Obszerny dział literatury polityczno-społecznej „Czytelnika)” obejmuje coraz 
więcej utworów publicystycznych, i reportaży współczesnych. Również felieton 
i esej zaczynają być najciekawszymi pozycjami literackimi. Wymieńmy tu utwory 
Bocheńskiego „Fakty i zwierzenia”, „Boski Juliusz”, piękne szkice z pod
róży do Włoch Z. Herberta — „Barbarzyńca w ogrodzie”, reportaże Wołanow- 
skiego, B. Seidler, J. Janickiego, szkice publicystyczne Arskiego — 
,.My, Pierwsza Brygada”, zbiór ciekawych reportaży nagrodzonych w konkursie 
„Polityki” — „Dymisja dla Anioła”, wreszcie dyskutowaną szeroko książkę — szkice 
publicystyczne o tematyce historycznej Z. Załuskiego —. „Siedem polskich 
grzechów głównych”.

Z literatury wspomnieniowej należy wymienić kilka pozycji zbiorowych o dużej 
wartości dokumentarnej. Są to: „Księga wspomnień 1919—1939” — wspomnienia 
kilkunastu wybitnych artystów, polityków, działaczy; „Polskie drogi” — wybór 
reportaży międzywojennych — wyb. J. Dąbrowski; „Pamiętniki Emigrantów 
1878—1959” — pokłosie konkursu pisma ,,7 dni”; „Pamiętniki Nauczycieli z obozów 
i więzień 1939—1945” pokłosie konkursu ZNP.

W przygotowaniu „Pamiętniki lekarzy” — z prac konkursu czasopisma „Służba 
Zdrowia”. Ze wspomnień o charakterze literackim najcenniejsze, to „Wspomnienia 
o K. I. Gałczyńskim”, pod red. A. Kamieńskiej i J. Śpiewaka, w przygotowaniu 
„Wspomnienie o Tuwimie” — pod red. M. Toporowskiego, i „Wspomnienia o Nał
kowskiej”. Ponadto w przygotowaniu praca: „Kraków literacko-artystyczny XX- 
lecia” — zbiór wspomnień o lewicy kulturalno-artystycznej lat międzywojennych.

Ciekawe dla ukazania sylwetki pisarza i ludzi epoki były wydane po raz pierw
szy po wojnie wspomnienia St. Przybyszewskiego — „Moi współcześni” oraz pierw
sze wydanie „Wspomnień” w 3 tomach wielkiego socjologa i ekonomisty Ludwika 
Krzywickiego — bezcenne źródło wiadomości o ludziach i wydarzeniach.

Szczególnie interesująco przedstawia się dział wspomnień i publikacji dotyczących 
historii II wojny światowej. Wymienimy tu najciekawsze pozycje, które ze zro
zumiałych względów zawsze poszukiwane są przez czytelników;

T. Kutrzeba — „Bitwa nad Bzurą”; J. Meysztowicz — „Saga Brygady 
Podhalańskiej”; M. Porwit — „Obrona Warszawy — Wrzesień 1939”; F. Ski
biński — „Pierwsza Pancerna”; A. Ropelewski — „Wspomnienia z AK”; 
J. Rzepecki — „Wspomnienia i przyczynki historyczne”; S. Rowecki (Grot) 
— „W'spomnienia i notatki”; B. Troński — „Tędy przeszła śmierć”; T.' K ’ i- 
maszewski — „Verbrennugskommando Warschau”; J. Makowski — „Wehr- 
maehtgefolge”; S. Miedza Tomaszewski — „Benefis konspiratora”; St. 
S t r u m p h-W o j t k i e w i c z — „Wbrew rozkazowi”; S. Szmaglewska — 
„Dymy nad Birkenau”; A. Fiderkiewicz — „Brzezinka”; I. Perkcwska- 
Szczypiorska — „Pamiętniki łączniczki”; W. Popławska — „I boję się 
snów’ (pamiętnik „królika doświadczalnego” z Oświęcimia).
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z książek z zakresu historii II wojny światowej trudno nie wymienić 2 pozycji 
Horda Russela of Liverpool „Pod biczem swastyki” i „Rycerze Busido” — 
dających zbiór dokumentów i komentarzy obrazujących zbrodnie hitlerowskie i ja
pońskie podczas ostatniej wojny.

Ciekawostkami „Czytelnika” możemy nazwać wydawane od kilku lat i cieszące się 
powodzeniem „pitavalè” z różnych epok i różnego zakresu: Szenica, Missuny 
— pierwszy „pitaval” sprzed 100 lat „Czarna księga” — F. Górskiego i inne.

Przechodząc do omówienia osiągnięć przekładowych „Czytelnika” należy zwrócić 
uwagę szczególną na arcyciekawy dział przekładów z literatury antycznej. .

W ciągu kilku lat wydawnictwo udostępniło najrozmaitsze dzieła historyków’ 
•starożytności, jak: Herodot, Tukidydes, Tacyt. ,,Plutareha Cztery żywoty” 
(pod red. J. Parandowskiego), „Wyprawia Cyrusa-Ksenofona”, „Mowy wybrane Cy
cerona”, przy czym również monografia K. Kumanieckiego „Cyceron i jego 
współcześni”, ponadto w przekładzie J. Parandowskiego — „Odyseję” Ho- 
m e r a.

Z pisarzy klasycznych „Czytelnik” wydaje dzieła Bal za ca (cały cykl) ,,Komedię 
ludzką”, Dickensa, Gogola — „Utwory wybrane” w 2 tomach, E. A. Hoff
manna „Dzieła wybrane” w 5 tomach, E. A. P o e g o — „Opowiadania” w 2 to
mach, utwcry Anatola F r a n c e’a, 11-tomowe „Dzieła” Czechowa pod red. 
N. Modzelewskiej.

Z literatury współczesnej wymienić należy „Dzieła wybrane” w 4-ch tomach I. 
Erenburga, utwory Tomasza Manna w tym pierwsze pełne wydanie — „Józef 
i jego bracia”, cykl Arnolda Zweiga „Wielka wojna białych ludzi”, 3-tomowy 
wybór utworów W. Majakowskiego, utwory K. Paustowskiego, L. 
Feuchtwangera, Remarqu e’a, Dos P as so s a i wielu innych wy
bitnych twórców współczesnych.

Najpełniejszy i najdoskonalszy przegląd współczesnej literatury daje utworzona 
w roku 1957 seria kieszonkowa nazwana „Nike”. Zręczny format, estetyczna oprawa 
graficzna i doskonały dobór utworów, to zalety tej serii. Nazwiska takich autorów 
jak: Bennett, Gide, Faulkner, Steinbeck, Friscih, Boli, Paustowski, Leskow, Vailland 
mówią same za siebie.

Z innych nie omówionych jeszcze serii należy wymienić;
Biblioteka Satyry — w której ukazały się utwcry wszystkich niemal współ

czesnych satyryków polskich, a także wiele przekładów.
Poeci polscy — seria miniaturowa rozpoczęta w 1960 roku, w której ukazały się 

dotychczas wybory poezji Konopnickiej, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, 
Asnyka, Lenartowicza, Norwida, Tetmajera, Gomulickiego, Ujejskiego,

Seria Z żaglem — obejmująca utwory podróżnicze.
Seria Z jamnikiem — utwory rozrywkowe, sensacyjno-obyczajowe i założona 

w r. 1957 seria Sympozjon, której należy poświęcić nieco uwagi. Biblioteka ta 
założona przez Leopolda Staffa vzychodzila do r. 1917. W porozumieniu z twórcą 
pojęto jej wznowienie i kontynuację. Obejmuje ona „wybory pism naczelnych 
twórców i inicjatorów kultury europejskiej”. Z dotychczas wydanych wymienić 
należy: „Maksymy i myśli” Chamforta, „Paradoks o autorze” Diderota, 
„Pisma wybrane” L. da Vinci, „Maksymy” — La Rochefocaulda, Juliusza 
Słowackiego „Myśli o literaturze i sztuce” w opr. P. Her t z a, Cypriana 
Norwida ,,Myśli o literaturze i sztuce” w opr. M. Jastruna.

Warto wspomnieć jeszcze o paru tomach antologii.
„Antologia poezji bułgarskiej” — w opr. Seweryna Pollaka — obejmuje utwory 

od początku XIX w. do 1954 r.
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„Dwa wieki poezji rosyjskiej” — w opr. M. Jastruna i S. Pollaka (XVIII i XIX w.)-
„Antologia noweli bułgarskiej XIX i XX w. — wybór B. Cirlic.
„Antologia poezji gruzińskiej” — w opr. L. Lewina.
Ostatnią serią „Czytelnika” — i chyba najpiękniejszą graficznie -*• jest powstała, 

w roku 1962 seria Z Głową Wawelską. Małe, formatu kieszonkowego tomiki obejmują 
współczesnych pisarzy polskich. Ukazały się w niej dotychczas m. in. „Roman- 
tyczność” — K. Brandysa, „Znaki życia” — M. Dąbrowskiej, „Tatarak” 
— J. Iwaszkiewicza, „Węzły życia” — Z. Nałkowskiej, „Noc” — J. 
Andrzej ewskiego, „Król życia” — J. Parandowskiego.

Pominęliśmy w omówieniu dorobku wydawnictwa książki dla dzieci i młodzieży,, 
ponieważ dział ten wymaga odrębnego omówienia łącznie z książkami innych wy
dawnictw dziecinnych, zaznaczyć jednak trzeba, że jak i inne książki „Czytelnika” 
i te dla najmłoszych wydawane są ze szczególnym staraniem o piękną oprawę 
plastyczną, a niektóre z nich — zwłaszcza powieści dla młodzieży — weszły do 
stałego, ulubionego repertuaru czytelniczego.

W kawiarni — salonie wydawniczym w gmachu „Czytelnika” przy ul. Wiejskiej 
14 w Warszawie, można przejrzeć i nabyć nowości wydawnicze, a autorzy, przy
jaciele wydawnictwa, podobnie jak w kawiarence PIW-u, toczą tam owocne roz
mowy. Tam powstała niejedna inicjatywa wydawnicza, ucierają się opinie, toczą 
się dyskusje i spory na najbardziej ważkie i aktualne tematy literackie.

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA KSIĄŻEK

;AN ZDZISŁAW BRUDNICKI
WOJCIECH JANKOWERNY

ŚWIAT W OCZACH POLAKÓW (II)
Przegląd książek reportażowych za lata 1960—1963

Publikujemy dalszy cięg zestawienia, którego cz. I drukowana była w nr 6 Po
radnika Bibliotekarza z br. Obecnie omawiamy reportaże z Europy (łącznie z ZSRR) 
obu Ameryk i Afryki. Przypominamy jednocześnie, że reportaże wykraczające te
matycznie poza ramy przyjętego przez nas schematu znajdują się z Cz. 1 zestawie- 
iiia w dziale: Podróże przez kontynenty.

W NAJBLIŻSZYM KRĘGU

AZEMBSKI MIROSŁAW. Malavita. W-wa 
1960 „Iskry” s. 150, ilustr.. zł. 12.— (Naokoło 
świata).

,,MaIa vita” czyli ,,złe życie” — to włoskie 
określenie świata przestępczego — różnego 
typu gangsterów skupionych w dobrze zor
ganizowanych gangach. Azembski wykorzy
stał swój pobyt w miastach włoskich (Rzym, 
Neapol, Piza) między innymi po to aby z 
tym światem się zapoznać. Nie pomija też 
autor atmosfery dnia codziennego Włochów, 
w którym tak dużą rolę odgrywają zagra
niczni turyści. Reportaże mają więc charak

ter trochę sensacyjny i będą niewątpliwie 
lekturą poszukiwaną.

GIEŁZyNSKI WOJCIECH. Syberia, kraj 
na wyrost. W-wa 1963 KiW s. 245, ilustr., ma
pa zł. 16.

Autor książki zwiedził Nowosybirsk, okoli
ce Bajkału, sławną Bracką elektrownię nad 
Angarą, kopalnie diamentów w Jakucji, koł
chozy na nowozagospodarowanych ziemiach. 
Plonem tej podróży bogatej we wrażenia, w 
spotkania i rozmowy z ludźmi są reportaże. 
Giełżyński ukazuje bogactwa krainy i zapał 
ludzi, którzy tam gospodarują oraz wiążące 
się z tym ogromne perspektywy rozwojowe.
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GITLIN JAN. Madonny i torreadorzy. W-wa 
1969 KiW S. 521, ilustr., zł. 33.

Jak łatwo się domyśleć, książka dotyczy 
Hiszpanii, kraju znanego z corridy, dewocji, 
purytanizmu i zacofania, co autor stara się 
scharakteryzować możliwie wszechstronnie. 
Zwraca uwagę na pożałowania godną sytuację 
społeczną kobiety, interesuje się kulturą tego 
kraju reżimem dyktatora Franko, wreszcie 
opisuje zabytki i krajobraz. Giętkie pióro 
reportażysty uchwyciło również niewiarygod
ne kontrasty w poglądach i poziomie życia 
mieszkańców oraz niemal egzotyczne zwycza
je pięknej Hiszpanii.

GITLIN Jan. Wyspa Celtów. W-wa 1961 KiW 
s. 421, ilustr., mapa, zł 33.

Przyćmiona nieco przez brytyjskiego są
siada — ,.Zielona Wyspa” ukazana została
polskiemu czytelnikowi przez znanego repor- 
tażystę i podróżnika w całej złożonej jej 
problematyce. Opis kraju paradoksów i nie
spodzianek stanowić będzie interesującą lek
turę dla wielu osób. Architektura miast i wsi, 
cywilizacja i tradycja, specyficzny katolicyzm 
irlandzki, folklor Celtów — najstarszych 
mieszkańców wyspy, niewola angielska i prze
miany zachodzące od chwili proklamowania 
niepodległości (1937) i ustanowienia republiki 
(1949), to plon podróży autora do tego cie
kawego kraju.

GOLINSKI LESZEK. Samotnik z ulicy Pół
nocnej. Reportaże z podróży po Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Poznań 1961 Wyd. 
Pozn. s. 185, zł 14.

Wielka Kultura (sztuka, opera, teatr, li
teratura) i jej upowszechnienie to główny 
przedmiot zainteresowań autora. Dla pol
skiego czytelnika niewątpliwie ciekawe bę
dą te partie książki, gdzie autor mówi o du
żej popularności naszej sztuki i literatury 
w NRD i cytuje wielkich Polaków, którzy 
przez dłuższy czas przebywali w Niemczech 
przyczyniając się do wzajemnej wymiany 
dóbr kulturalnych między obu krajami (A. 
Mickiewicz, F. Chopin i J. Kraszewski).

Książka zainteresuje zwłaszcza pracowników 
kultury, choć i inni czytelnicy znajdą w 
niej wiele ciekawych wiadomości.

JASZUNSKI GRZEGORZ; Londyńskie ABC. 
W-wa 1961 ,,Iskry” s. 268, ilustr., zł 18.

Znany korespondent Życia Warszawy opi
suje swoje wrażenia z pobytu w Anglii. 
Ukazuje czytelnikowi różne dziedziny życia: 
partie polityczne, szkolnictwo, służba zdro
wia, prasa, telewizja, słynne uniwersytety, 
popularne ,,Kluby”, a nawet ,,psie wyścigi”. 
Jaszuński poddaje też analizie konser
watyzm Anglików i ich stosunek do wyda
rzeń politycznych. Książka napisana z pu
blicystyczną swadą nacechowana jest obiek
tywizmem.

KULICKI WŁADYSŁAW. W krainie białych 
nocy. W-wa 1960 MON s. 150, ilustr., mapa 
zł 12. (Szeroki Świat. Wczoraj, Dziś, Jutro. 
Cykl: Egzotyka, Nauka, Fantazja, Przygoda. 
— Przygody, Podróże).

Karelia — położona na północy republiki 
Związku Radzieckiego jest tematem repor
taży polskiego dziennikarza. Ogromny ten 
kraj sięgający aż poza koło podbiegunowe, 
z głównymi ośrodkami miejskimi Murmań
skiem i Pietropawłowskiem, przechodzi 
gwałtowne przeobrażenia przemysłowe i cy
wilizacyjne. Autor opisuje również bogatą, 
często pierwotną przyrodę krainy jezior, taj
gi i tundry; zapoznaje też z przeszłością 
kraju i jego mieszkańcami.

KYDRYŃSKI JULIAN. Notatnik europejski. 
Felietony, szkice, reportaże, wywiady. Kra
ków 1962 s. 213, ilustr., zł 15.

Zycie kulturalne największych miast eu
ropejskich narzucających ,,mody artystycz
ne” całej Europie — to temat reportaży kra
kowskiego literata. Miastami tymi są: Mos
kwa, Paryż, Londyn oraz mniejsze nieco; 
Wiedeń, Bruksela, Sztokholm. Film, teatr, 
muzea, wystawy (światowa w Brukseli), 
głośne książki, najwięksi aktorzy (m. in. L. 
Olivier) stanowią przedmiot rozważań. Repor
taże ukazują też atmosferę intelektualną i 
reakcje publiczności na większe wydarzenia 
sztuki. Reportaże zainteresują zwłaszcza lu
dzi śledzących współczesne życie kulturalne.

MACHEJEK WŁADYSŁAW. Od Moskwy do 
Pirenejów. W-wa 1961 LSW s. 370, zł 19.

Książka jest zbiorem reportaży podróży 
autora po Związku Radzieckim, Węgrzech, 
Jugosławii, NRD, Bułgarii i Francji. Machej- 
ka interesują głównie zagadnienia życia spo
łecznego i gospodarczego. Wrażenia jednej 
osoby z tylu krajów pozwalają czytelnikowi 
przeprowadzić ciekawe porównania. Sporo 
miejsca poświęca autor rolnictwu i gospo
darstwom spółdzielczym w krajach socjali
stycznych. Z pobytu we Francji na uwagę 
zasługują opisy kontaktów z tamtejszą emi
gracją polską. Reportaże są barwne i żywe.

PARANDOWSKI JAN, PARANDOWSKI 
ZBIGNIEW. Grecja. W-wa 1962 ,.Sport i Tu
rystyka”. s. 116. ilustr., zł 100.

Atrakcyjny album o Grecji — kraju w 
którym tak oryginalnje łączy się antyczna 
przeszłość z dniem dzisiejszym. Zbigniew Pa- 
randowski ukazuje tu czytelnikowi poprzez 
magiczne oko obiektywu fotograficznego, 
Grecję świetności i codzienności — dziwy 
ruin, krajobrazu, życie ludzi w mieście i na 
wsi. Autorem pięknych tekstów jest jeden 
z najwybitniejszych znawców i miłośników 
starożytnej przeszłości — Jan Parandowski. 
W sumie powstała jedna z najciekawszych 
pozycji reportażowych.
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,PĘPEK” ŚWIATA

SZLEYEN ZOFIA. Hiszpańskie lato. W-wa 
1961 „Iskry” s. 243, ilustr., zł 15.

Reportaż jest wynikiem drugiego już po
bytu autorki w Hiszpanii. Pierwszy z nich 
w latach 1936—1939 pozwolił jej obecnie do
strzec zmiany jakie dokonały się w tym kra
ju pod dydaktorskimi rządami Franko. Na 
tle wielkich i małych miast, zamków, katedr, 
klasztorów autorka pokazuje życie bogaczy, 
urzędników oraz nędzarzy; ich zwyczaje, 
codzienny tryb życia i odmienność ab
sorbujących ióh spraw. Autorka wyraźnie 
zaznacza swą sympatię dla narodu hiszpań
skiego, podziw dla sztuki i literatury hisz
pańskiej, zachwyt nad jej wspaniałą przyro
dą. Interesujące reportaże napisane są przy
stępnie i barwnie.

bocheński JACEK. Pożegnanie z panną 
Syngilu albo Słoń a sprawa polska. W-wa 
1960 ,,Iskry” s. 324, zł 25.

Egipt, Sudan, Abisynia, Ghana — to kraje 
afrykańskie, które zostały scharakteryzowane 
w reportażach Bocheńskiego. Są one plonem 
podróży odbytej w 1957 r. i dość wiernie cha
rakteryzują społeczeństwo Czarnego Lądu. 
Ukazują one procesy polityczne, społeczne, 
życie obyczajowe, sylwetki ciekawych ludzi 
i ich poglądy. Bogactwo obserwacji i reflek
sji, poważna doza humoru — to dalsze walo
ry tej oryginalnej mozaiki o Afryce.

BRANDYS MARIAN. Siadami Stasia i Nel. 
W-wa 1961 NK s. 205, ilustr., zł. 15. (Klub 
Siedmiu Przygód).

Znany pisarz, po odbyciu podróży do Egip
tu i Sudanu, opublikował interesujący re
portaż. Przeznaczył go dla młodzieży, ale 
w równym stopniu może on zainteresować 
dorosłych. Jak wskazuje tytuł, autor podró
żował śladami znanych bohaterów powieści 
Sienkiewicza. Wpływa to znakomicie na 
atrakcyjność książki obfitującej w ciekawe 
szczegóły z życia, obyczajów i historii zwie
dzanych krajów. Lekka i przystępna forma 
opowieści o przygodach autora (m. in. spot
kał on syna i y/nuka ,,Proroka” Mahdiego 
— patrioty sudańskiego) pomaga' spopulary
zowaniu tej książki wśród czytelników.

BRANDYS MARIAN. Z panem Biegankiem 
w Abisynii. W-wa 1962 NK s. 215, ilustr., zł 
10. (Klub Siedmiu Przygód).

Marian Brandys potrafił w swych repor
tażach podać wiele wiadomości z historii 
Abisynii, scharakteryzować gospodarkę, uka
zać ludzi (m. in. swego przewodnika Bie- 
ganka) i nakreślić obraz pięknej, niepowta
rzalnej, bujnej przyrody tego kraju. Książ
ka jest cenna, gdyż stanowi jedną z nielicz
nych pozycji przeznaczonych specjalnie dla 
młodzieży szkół podstawowych. Czytelnikowi 
dorosłemu również da wiele przeżyć.

CZEKAŁA GENOWEFA. Zmierzch czarow
ników. W-wa 1961 MON s. 165, ilustr., zł 16. 
(Szeroki świat. Wczoraj, Dziś, Jutro. — Egzo
tyka, Nauka, Fantazja, Przygoda).

Kraje Afryki Zachodniej: Ghana, Gwinea 
i Liberia, stanowiły cel podróży, w wyniku 
której powstał barwny i żywy reportaż. Kra
je czarowników i wróżbitów, nędzy, wyzy
sku kolonialnego i ciemnoty stoją na progu 
nowego życia. Państwa te w niezwykłym 
tempie nadrabiają opóźnienia cywilizacyjne 
i likwidują stosunki kolonialne. Ukazanie 
posunięć rządowych w konfrontacji z życiem 
codziennym prostego człowieka daje obraz 
tych społeczeństw i ich przeobrażeń.

CZYŻEWSKI KRZYSZTOF LEON. Wśród 
afrykańskich trampów. W-wa 1960 MON s. 202, 
ilustr., mapa, zł 16. (Szeroki świat. Wczoraj, 
Dziś, Jutro. Cykl; Egzotyka, Nauka, Fan
tazja, Przygoda — Przygody, Podróże).

Książka stanowi opis przygód i obserwacji 
z podróży autora po Czarnym Lądzie, odby
tych w czasie ostatniej wojny. W reporta
żach znajdzie czytelnik opisy Konga Belgij
skiego, Tanganiki, Kenji, Ugandy odzwier
ciedlające m. in. obyczaje tamtejszych ludów 
i ucisk kolonialny . Książka napisana jest 
interesująco. Szczególnie podkreślić należy 
jej walory dokumentalne. W porównaniu z 
reportażami nowszymi praca Czyżewskiego 
pozwala uchwycić i lepiej zrozumieć prze
miany dokonujące się w Afryce.

GRZĘDZIŃSKI JANUARY. Algeria z dale
ka i z bliska. W-wa 1960 „Iskry” s. 361 zł 18. 
(Świat się zmienia).

Adnotacja zob. Por. Bibliot. 1962 nr 10 s. 304.

HALPERN JAN. Na południe od Sahary. 
Wwa 1961 „Iskry” s. 145, ilustr., mapa, zł 10.

Opis podróży autora (w r. 1959) po niepod
ległych państwach Afryki Zachodniej (Gha
na, Nigeria, Liberia, Gwinea, Togo i Maro
ko). Autora interesują przede wszystkim 
zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne 
oraz mieszanie się tradycji ze współczesnoś
cią. Każdemu państwu poświęca Halpern 
oddzielny rozdział poprzedzony notą encyklo
pedyczną. Wartość książki podnoszą trafne, 
ciekawe obserwacje i refleksje a także przy- 
stępność stylu.

KORABIEWICZ WACŁAW. Eskulap w Etio
pii. W-wa 1963 LSW s. 261, ilustr., mapa, 
zł 22.

Pobyt autora w charakterze lekarza w Abi
synii pozwolił mu dokładnie zaznajomić się 
z życiem mieszkańców. Książka tylko dla 
dorosłych.
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z „NOWEGO ŚWIATA’

KORABIEWICZ WACŁAW. Kwaheri. Wyd. 
2. W-wa 1960 „Czytelnik” s. 226, ilustr., zł 13.

Adnotacje zob. Por. Bibliot. 1963 nr 1 s. 21.

ZARĘBA LONGIN. Wędrówki po Gwinei. 
W-wa 1961 KiW S. 296, ilustr., zł 29.

Autor dużo uwagi poświęca wydarzeniom 
politycznym i społecznym których areną była 
Gwinea w ostatnich latach. Nie pomija też 
wiadomości historycznych i geograficznych 
które pozwalają mu oddać egzotykę kraju, 
bogactwo jego przyrody, zwyczaje szczepów 
murzyńskich. Uzupełnienie stanowią infor
macje o przebiegu walki narodowo-wyzwoleń
czej tej młodej republiki (niepodległość Gwi
nei proklamowano w 1958 r.).

BREZA TADEUSZ. Listy hawańskie. W-wa 
1961 ,.Czytelnik” s. 215, ilustr.

Adnotacja zob. Por. Bibl. 1962 nr 10 S. 307.

BUDREWICZ OLGIERD. Ląd czterech cza
sów. W-wa 1961 MON S. 194, ilustr., zł 18. 
(Egzotyka, Nauka, Fantazja, Przygoda. — Pod
róże. Przygody).

Trzy miesiące podróży po Stanach Zjedno
czonych i Kanadzie pozwoliły autorowi nie 
tylko poczynić wiele ciekawych obserwacji, 
ale także stworzyć książkę będącą atrakcyjną 
lekturą dla dorosłych i starszej młodzieży. 
Styl życia ,.Nowego Świata” i ciążąca na nim 
nowoczesna cywilizacja techniczna, ukazane 
z dużą dozą dowcipu, skłaniają do refleksji. 
Zycie wielkiego miasta, farm, rezerwatów 
Indian, ośrodki przemysłowe, polska emigra
cja, giełda i biznes, gangi i przestępczość — 
to tylko niektóre zjawiska tamtejszego życia 
ukazane w książce.

BUDREWICZ OLGIERD. Romans Morza Ka
raibskiego. W-wa 1962 ,.Czytelnik” s. 238,
ilustr., mapa, zł 30.

Ameryka Łacińska, przeżywa w dobie obec
nej szereg wstrząsów, o których fragmenta
rycznie donosi wciąż prasa. Natomiast z re
portaży Budrewicza czytelnik może obszer
niej dowiedzieć się co dzieje się w takich 
krajach Ameryki Południowej i Środkowej 
jak Haiti, Kuba, Trynidad, Gujana Holender
ska. Zainteresowania autora są różnorodne: 
zagadnienia społeczne, gospodarcze, przeszłość, 
kultura, egzotyka, obyczaje, przyroda itp. 
Obserwacje pochodzą z 1961 r.

FIEDLER ARKADY. Rio de Oro. Na ścież
kach Indian brazylijskich. Wyd. 5. W-wa 1960 
NK s. 196, ilustr., mapa, zł 16.

Adnotacja zob. Por. Bibl. 1961 nr 1 s. 22.

KRZESKA IRENA. Kanada pachnąca medy
cyną. Ilustr. Aleksander Wejchert. Wyd. 2. 
W-wa 1962 PZWL s. 166, ilustr., zł 25.

Polska lekarka przebywająca na rocznej 
praktyce w Kanadzie opisuje swoje wrażenia.

Autorka nie tylko ukazuje pracę lekarzy 
i.organizację służby zdrowia ale notuje także 
spostrzeżenia o trybie życia i obyczajach Ka
nadyjczyków. Nie pozostaje też obojętna na 
piękno krajobrazu. Lektura nadająca się rów
nież dla młodzieży od 16 lat.

LEPECKI MIECZYSŁAW. Parana i Polacy. 
W-wa 1961 WP s. 214, ilustr., mapa, zł 15 
(Biblioteka Przygód i Podróży).

Adnotacja zob. Por. Bibl. 1963 nr 1 s. 23.

LEPECKI MIECZYSŁAW. W selwasach Pa
ragwaju. W-wa 1960 WP s. 294, ilustr., ma
pa, zł 16. (Biblioteka Przygód i Podróży. 
W Szeroki Świat).

Adnotacja zob. Por. Bibl. 1963 nr 1 s. 23.

LEPECKI MIECZYSŁAW. Z gwiazdy na 
gwiazdę. Podróż z Brazylii do Polski. W-wa 
1960 ,.Iskry” s. 293, ilustr.,’zł 22.

Polski pisarz i podróżnik po 18 latach po
bytu w Brazylii powrócił w 1958 r. do Oj
czyzny. Książka jest jak gdyby pożegnaniem 
z tym krajem. .Lepecki zwraca w niej uwagę 
na kontrasty: obok zagubionych w puszczy 
osad, gdzie panują okrutne prawa siły i prze
mocy, znajdują się nowoczesne ośrodki, pod
legające gwałtownym przeobrażeniom cywili
zacyjnym. Duża kultura literacka pozwala 
Lepeckiemu sprostać analizie współczesnej 
kultury Brazylii. Sporo tu także wiadomoś
ci o ośrodkach polonijnych. Książka odznacza 
się dużymi walorami literackimi.

MŁYNARSKI MARIAN. Wśród żararak i 
grzechotników. W-wa 1962 ,,Iskry” s. 158,
ilustr., mapy, zł. 15. (Człowiek poznaje świat).

Wrażenia z pobytu w Brazylii łączą się w 
książce z problematyką przyrodniczo-badaw- 
czą. Autor bov/iem w latach 1957—58 praco
wał jako asystent w instytucie zajmującym 
się badaniami gadów i płazów, zwłaszcza ja
dowitych węży. Węże są też istotnymi ,,bo
haterami” książki. Poznaje je zarówno w 
warunkach laboratoryjnych, jak też na wol
ności w tropikalnych lasach i na wyspach 
Atlantyku. Bardzo pouczająca lektura zwłasz
cza dla miłośników przyrody.

WOLNIEWICZ JANUSZ. Ku wybrzeżom zie
lonej kawy. W-wa 1960 MON s. 156, ilustr., 
mapa, zł 15. (Szeroki świat. Wczoraj, Dziś, 
Jutro. Cykl: Egzotyka, Nauka, Fantazja, 
Przygoda. — Przygody. Podróże).

Książka tylko częściowo dotyczy porusza
nego w zestawieniu tematu. Mianowicie pod
różując polskim statkiem handlowym, autor 
przekazuje czytelnikom wrażenia z ogrom
nych, nowoczesnych, i tak innych niż w Eu
ropie, miast portowych Argentyny i Brazylii. 
Opis zróżnicowanego życia w miastach 
kontrastuje z obrazami naturalnej przy
rody i małych osad ludzkich. Reportaże przy-
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noszą również wiadomości o życiu polskich 
marynarzy podczas rejsów po dalekich mo
rzach i oceanach.

obecną sytuację Polaków ,w Brazylii, o któ
rej wspominają inne pozycje tu prezento- 
towane.

WÓJCIK WŁADYSŁAW. Moje życie w Bra
zylii. W-wa 1961 LSW s. 287, ilustr., zł 23.

Interesujące obserwacje życia wychodźstwa 
Polskiego w Brazylii. Obejmują one lata 
1926—1945. Autor, sam emigrant, nauczyciel, 
publicysta, redaktor, doskonale jest zorien
towany w problematyce, o której pisze. 
Książka odbiega trochę formą i okresem od 
tematyki zestawienia, niemniej warto ją po
lecić jako źródło informacji historycznych 
o emigracji pozwalające bliżej zrozumieć

WYDŻGA TOMASZ. Na ścieżkach Kanady. 
Kraków 1961 WL s. 194, ilustr. zł 20.

Spojrzenie autora na Kanadę jest o tyle 
oryginalne, że przybył on tu w 1948 r. nie 
dla zwiedzania ciekawostek kraju, ale po to 
by zarabiać na chleb. Głównym też tematem 
książki są podobni jemu emigranci z różnych 
krajów, których życie było wypełnione tu
łaczką i ciężką pracą w lesie i na farmach. 
Przyroda, zagadnienia społeczne schodzą na 
plan dalszy i stanowią tylko tło książki.

Wśród

ZWYCZAJNE DNI OKUPACJI

LANDAU LUDWIK: Kronika lat wojny i okupacji. T. I: Wrzesień 1939 — listopad 1940. T. II: 
Grudzień 1942 —czerwiec 1943. T. III: Lipiec 1943 — luty 1944. Przedmowa: Witold Kula. W-wa 
1962-63, PWN, t. I — s. 820, tabl. 30, opr. płóc., zł 75; t. II — S. 562, tabl. 31, zł 56; t. III — 
s. 801, tabl. 64, zł 80.

Powszechne zainteresowanie czytelników naszych bibliotek publikacjami na temat wydarzeń 
II wojny światowej — na frontach i w okupowanym kraju — dotyczy zarówno wspomnień 
jak opowieści z partyzantki, podziemia, powstania, .walk żołnierza polskiego na Wschodzie 
czy na Zachodzie, działań lotnictwa i marynarki wojennej, wreszcie relacji z więzień i obo
zów koncentracyjnych. A więc książek obrazujących wydarzenia niejako z pierwszej linii 
walki z Niemcami, wydarzenia niezwykłe, bohaterskie, tragiczne. Jednak na całokształt 
warunków życia w tym okresie składały się również dziesiątki innych czynników — ekono
micznych, społecznych, obyczajowych: ruchy migracyjne ludności i trudności mieszkaniowe, 
stosunki pracy i płacy, sytuacja zawodowa urzędników, robotników, rzemiosła, kupiectwa
1 ludności żyjącej z rolnictwa, problemy gospodarki finansowej i przemysłowej okupanta, 
zaopatrzenie miast w artykuły pierwszej potrzeby i ruch cen, a przy tym stałe dokuczliwe 
represje — akcje Arbeitsamtu, łapanki na roboty i do obozów koncentracyjnych, potem 
egzekucje publiczne, równocześnie — zarządzenia okupanta i apele prasy tajnej, różnorodne 
ostrzeżenia, plotki i pogłoski. Dotychczas obraz tak widzianej okupacji dostępny był tylko 
dla bardzo szczupłego groną uczonych — badaczy specjalistów, wertujących ocalałe dokumenty
2 tych lat w niektórych archiwach i bibliotekach. Ambitny zamiar udostępnienia ogółowi 
wielkiego dzieła zwanego potocznie ,.Kroniką Landaua”, podjęty i zrealizowany w ciągu 
kilkunastu miesięcy ubiegłego i bieżącego roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
stał się jednym z najciekawszych osiągnięć naszego powojennego rynku ^Wydawniczego.
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Kim był Ludwik Landau, jak powstała jego „Kronika”, jak doszło do jej wydania?

Landau ukończył w 1924 r. Wydział Prdwny Uniwersytetu Warszawskiego, był wybitnie 
uzdolnionym ekonomistą i statystykiem. Pracował w Głównym Unzędzie Statystycznym, a na
stępnie w Instytucie Gospodarstwa Społecznego, dając wyraz swoim zainteresowaniom badaw
czym w kilkunastu poważniejszych pracach, poświęconych przede wszystkim strukturze spo
łecznej i gospodarczej ówczesnej Polski, zagadnieniom płac, bezrobocia itp. W poczynaniach 
naukowych Landaua już przed 1939 r. dominowało zainteresowanie sytuacją człowieka na tle 
warunków społeczno-ekonomicznych. Wybuch wojny 1939 r. postawił 38-letniego wówczas 
uczonego w sytuacji podwójnie trudnej: Niemcy zniszczyli instytucje naukowo-badawcze 
z którymi był związany, a przy tym jako Polak pochodzenia żydowskiego odczuwał do
tkliwe zagrożenie hitlerowskimi ustawami rasistowskimi, które zmuszały go do nielegalnego 
bytowania w nieustannym zagrożeniu. Mimo to Landau nie zrezygnował z czynnej postawy 
badacza i społecznika, nie szukał bezpieczniejszych form przetrwania: ukrywając się pod 
fałszywym nazwiskiem brał żywy udział w ruchu podziemnym. Opracowywał skrypty wy
kładów z zakresu ekonomii, redagował (w latach 1940-42) jedno z konspiracyjnych pism socja
listycznych wydawanych w Warszawie, a równocześnie w ciągu przeszło trzech lat kierował 
referatem spraw ekonomicznych w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej 
Armii Krajowej. Sporządzał tam okresowe sprawozdania o sytuacji gospodarczej okupowa
nego kraju, które przekazywane były do Londynu. Ponadto prowadził systematycznie 
dziennik bieżących wydarzeń, spisywany systematycznie począwszy od 30 września 1939 r. 
do 28 lutego 1944 r. Następnego dnia zaginął i niewątpliwie dostał się w ręce niemieckie; 
zamordowano go w nieznanych -bliżej okolicznościach. Policja niemiecka aresztowała też żonę 
i córkę Landaua — obie zginęły.

Egzemplarz zapisków kronikarza z okresu okupacji ocalał dzięki energii i odwadze sąsiadki 
Landauów, która przechowała powierzone jej maszynopisy i rękopisy. One to właśnie stały 
się podstawą do obecnej edycji „Kroniki”. Nie udało się niestety odnaleźć części rękopisu 
zakopanej jeszcze za życia Landaua, która obejmowała okres pełnych dwóch lat — od 16 listo
pada 1940 r. do 30 listopada 1942 r. Ocalona i wydana teraz część dzieła zawiera więc zapisy 
dzienne od 30 września 1939 r. do 15 listopada 1940 r., a następnie od 1 grudnia 1942 r. da 
28 lutego 1944 r.

Zakres tematyki ,.Kroniki lat wojny i okupacji” (taki tytuł nadał dziennikom Landaua 
wydawca) budzi podziw dla rozległej erudycji i niezwykłej pracowitości autora. Dziennik 
dotyczący przede wszystkim wydarzeń rozgrywających się w Warszawie przynosi jednak 
również sporo wiadomości z innych miast polskich, a także drobiazgową analizę codziennych 
komunikatów wojennych obu stron walczących, rejestr posunięć administracyjnych i aktów 
terroru okupanta, bogaty zestaw setek różnego rodzaju wiadomości składających się na 
całość bytowania pod okupacją.

Względy ostrożności skłoniły autora do niemal zupełnego pominięcia w zapisach spraw 
konspiracji, w której był sam zaangażowany: zawsze można się było obawiać, że rękopis 
wpadnie w ręce niemieckie. Wydawca — dokonując w treści dziennika sporo redakcyjnych 
skrótów — zilustrował jednak dzieło dziesiątkami fotograf! dokumentarnych, m. in. na temat 
działalności podziemia, co stanowi pewnego rodzaju logiczne dopełnienie tematyki porusza
nej przez Landaua.

Rzecz poprzedzona jest obszernym wstępem krytycznym prof. Witolda Kuli omawiają
cym wartości pracy jako źródła do dziejów okresu okupacji i wskazującym na sposób 
właściwego wykorzystywania książki.

,.Kronikę lat wojny i okupacji” opatrzono indeksem nazw osobowych i geograficznych, 
wydano ją jednak bez jakichkolwiek przypisów objaśniających realia okupacyjne czy prostu
jących błędne niekiedy informacje zawarte w dziele (Landau notował wszak obok sprawdzo
nych faktów również pogłoski, nie zawsze prawdziwe). ,.Kronika” nie może więc być trak
towana przez przeciętnych czytelników (bez wykształcenia historycznego) jako źródło wiedzy 
przyjmowanej bez zastrzeżeń. Część jej tekstu (szczególnie obszerne komunikaty o sytuacji 
na frontach) straciła dziś dużo na znaczeniu i nie będzie lekturą ciekawą dla każdego. Mimo 
to każdy ambitniejszy czytelnik zainteresowany problematyką okresu okupacji znajdzie tu 
bardzo dużo dla siebie.

Bart.
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LICZBA — MIARA — MATERIA — ŻYCIE
WŁADYSŁAW KOPCZEWSKI (oprać). Liczba — miara — materia — życie. W-wa 1962, ,,Iskry”,, 

s. 221, 3 nlb., tabl. 1, opr. płóc., zł 20.— (Wiem wszystko).

Popularny, rzetelnie opracowany informator z zapowiedzianej serii ,,Wiem wszystko”, 
obejmuje podstawową problematykę nauk matematyczno-przyrodniczych. W trzech częściach 
(,,Liczba i miara”, ,,Siła i materia”, ,,Biologia”) zawarto wiadomości z arytmetyki, algebry 
i geometrii, fizyki i chemii, oraz botaniki, zoologii i anatomii. Zagadnienia stanowiące przed
miot nauczania szkolnego przedstawiono tu w atrakcyjnie ujętym encyklopedycznym skrócie, 
ilustrując całość przejrzystymi tabelami i stu kilkudziesięcioma rysunkami w tekście. Wiado
mości uszeregowano w obrębie działów i poddziałów, jak np. (w części ,,Liczba i miara):

MIARA. Jednostki miar metrycznych. Dawne miary polskie. Miary obce. Inne różne miary.

Próby srebra i złota. Wieczny kalendarz, 

albo (w części ,,Siła i materia):

CHEMIA. Pierwiastki chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. Ważniejsze pierwiastki 
i związki chemiczne. Ciało ludzkie a chemia.

Szczegółowy skorowidz encyklopedyczny odsyła do haseł dokładnie określonych na wskaza
nych stronicach.

Autorem opracowania jest wybitny pedagog i popularyzator nauki, znany jako twórca 
i naczelny redaktor dawnych ,,Kalendarzy Iskier”, a w środowisku bibliotekarskim ponadto, 
jako współredaktor naszego ,,Informatora bibliotekarza i księgarza”.

Informator ,,Liczba — miara — materia — życie” jest godnym zalecenia poradnikiem dla 
m.łodzieży szkolnej, przydatnym także dla czytelników z wykształceniem podstawowym w za
kładzie pracy.

Ministerstwo Oświaty zaleciło książkę do bibliotek szkół podstawowych, liceów ogólno
kształcących, zasadniczych szkół zawodowych, techników i zakładów kształcenia nauczycieli,

B.

IZABELLA NIECZOWA

Ośrodek Metodyczno-Instrukcyjny 
Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży 
Biblioteki Publicznej m, st. Warszawy

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przegląd miesięczny

Książki dziecięce, wydane ostatnio, to prze
ważnie wznowienia. Nowości jest niewiele. 
Dla młodszych dzieci ukazała się książka 
Ferdynand Wspaniały LUDWIKA JERZEGO 
KERNA (W-wa 1963 NK), znanego dowcipni
sia, autora wielu zabawnych satyrycznych 
wierszyków. Nowa książka Kerna napisana 
jest tym razem prozą. Jest to opowiadanie 
o psie Ferdynandzie, który przez pewien czas 
żył sobie jako ... człowiek. Elegancki garni- 
turek i pionowa postawa sprawiały, że nikt 
nie zauważył jego psiej mordki. A gdy pod 
koniec tej przygody obudził się, znów jako 
pies, na kanapie swego pana, pocieszał się że 
jednak nie był to sen, bo czuł w pysku zło
tą koronę na zębie, którą założył mu den
tysta w tamtych, człowieczych czasach. Hi
storyjka jest bardzo zabawnie nieprawdopo
dobna, spodoba się młodszym i starszym czy
telnikom z poczuciem humoru. Jeden z jej 
rozdziałów ukazał się kiedyś w ,,Przekroju”, 
dla dorosłych, czytać książkę mogą jednak 
i dzieci ,i to od 9, 10 lat. Poziom II, dział O,

Mniej więcej ten sam poziom reprezentuje 
książka MARII KOWNACKIEJ O bursztyno
wym zlocie (W-wa 1962 ,,Ruch”), poetyczne 
opowiadanie o biednej sierotce, Kurpiance 
Zosi, którą wywianowała bursztynem pusz
cza wdzięczna za miłość dziewczynki da 
drzew i zwierząt puszczańskich. Z brył bur
sztynu zrobił dla Zosi stary bursztyniarz 
wspaniałe korale, tak pięknie zdobiące Kur- 
pianeczkę, że pokochał ją i poślubił pewien 
m.łody, dzielny bartnik. Książka, pełna pięk
nych opisów przyrody, pisana jest rymowa
ną prozą i ozdobiona kolorowymi, bardzo 
ładnymi ilustracjami Marii Orłowskiej-Gab- 
ryś. Dla dzieci 9—11-letnich, dział -O, po
ziom II.

Nowa książka ANNY SWIRSZCZYŃSKIEJ, 
Z dawnej Polski (Kraków 1963 WL), to zbio
rek czterech opowiadań pisanych wierszem: 
pierwsze z czasów legendarnych i trzy z cza
sów początków państwa polskiego. W utwo
rach tych autorka w łatwy, „rozrywkowy” 
sposób przekazuje małym czytelnikom pew
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ne, dostępne dla dzieci w wieku 9—10 lat, 
wiadomości historyczno-obyczajowe. Ilustra
cje Ewy Frysztak-Witowskiej, umyślnie pry
mitywne, są kolorowe, bardzo dobre w wy
razie i dużo mówiące. Poziom II, dział O.

Trzy poprzednio omówione pozycje zawie
rają pewne elementy fantastyki w swej treś
ci, nie są jednak baśniowe w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Duży wybór baśni i bajek 
zawiera za to następna książka, Baśnie an
gielskie JOSEPHA JACOBSA (W-wa 1963 NK), 
która w Anglii ukazała się po raz pierwszy 
w 1890 roku. Niektóre z baśni — a jest ich 
w zbiorze 53 — oparte są na międzynarodo
wych już dziś wątkach, takich samych jakie 
■spotykamy w baśniach polskich, francuskich, 
niemieckich, czy nawet arabskich. Inne są 
bardzo angielskie, pełne specyficznego an
gielskiego dowcipu i humorystycznego non
sensu. W przeciwieństwie do baśni polskich, 
w baśniach tych nie zawsze dobro jest na
grodzone, a zło ukarane. Często z nagrodą 
spotyka się sprytne oszustwo i wszelakiego 
rodza-ju cwaniactwo. W sensie wychowaw
czym nie wpłynie to jednak ujemnie na czy
telników, gdyż podane jest w sposób zabaw
ny, a nie dający wiele do myślenia — ot, 
bajdurki z których można się pośmiać. Jeśli 
chodzi o stopień trudności bajek i baśni w 
zbiorku — jest on rozmaity. Pewne pozycje 
można czytać głośno nawet przedszkolakom, 
inne mogą być w pełni zrozumiane dopiero 
przez starsze dzieci. W każdym razie czy
telnik musi być obdarzony poczuciem humo
ru na tyle, by nie szukał sensu, lecz po
śmiał się niefrasobliwie. Dział B, poziom 
II-III.

Dla dzieci korzystających z poziomu III 
ukazały się dwie nowe książki: EWY LACH 
Nía latającym dywanie (Katowice 1963 ,,Śląsk”) 
i EDMUNDA NIZIURSKIEGO Fałszywy trop 
(W-wa 1962 „Ruch”).

Książka Ewy Lach jest trzecią już jej książ
ką, w kolejności wydania, ale napisana zo
stała wcześniej niż tamte, w czasie gdy au
torka chodziła do VII klasy szkoły podsta
wowej. Treść i styl książki wskazują zresz
tą wyraźnie na to, że napisana została przez 
osóbkę ,,wygadaną” ale ,,smarkatą”: mnóst
wo pomysłów fantastycznych, mnóstwo dia
logów, a wszystko bardzo płyciutkie i często 
nieporadne. Trudno wymagać by było ina
czej, skoro młodociana autorka nie dyspo
nuje jeszcze żadnym doświadczeniem życio
wym, nie ma żadnego dystansu w stosunku 
do spraw tego świata. Treść polega na tym, że 
ośmioro dzieci z VII klasy przeżywa 4 czar
noksięskie przygody, przy pomocy czarodzie
ja umiejącego przenosić w obce kraje i w 
■dawne czasy. Czarodziej jest tak uprzejmy, 
że dostarcza dzieciom tych przygód, wyry
wając naszą ósemkę z nudów zwyczajnego 
■otoczenia, szkoły i domu. Książka będzie się 
cieszyć dużą poczytnością, bo ma wartką 
akcję i łubianą przez dzieci formę: dużo dia
logów, mało opisów. Korzyści, prócz roz

rywkowych, raczej czytelnikom nie da, mi
mo że autorka starała się zakończyć bardzo 
pedagogicznie. Dział Prz., poziom III.

Książka Niziurskiego to krótka, łatwa powieść 
sensacyjna dla dzieci, zwłaszcza chłopców, w 
wieku 10—12 lat. ,,Fałszywy trop”, występu
jący już w tytule książki, ma duże znaczenie 
dla akcji. Tropić miała drużyna harcerska, 
obozująca w czasie wakacji, w lesie, w po
bliżu granicy. Dwaj harcerze zmylili jednak 
trop i zamiast własnych kolegów, tropionych 
w ramach gry harcerskiej, przyłapali przy
padkowo dwu groźnych przestępców. Oczy
wiście dzielni WOP-iści wzięli udział w ,,fi
nale” unieszkodliwienia opryszków. Po strasz
nych przeżyciach podczas rozgrywki z prze
stępcami, nasi dwaj bohaterowie-harcerze 
poddani zostali jeszcze jednej ciężkiej pró
bie: kazano im dla dobra śledztwa zachować 
rzecz całą w tajemnicy. Katusze chłopców, 
podejrzewanych przez kolegów o gapiostwo 
i nie mogących się pochwalić swym boha
terskim czynem, skończyły się wreszcie w 
bardzo miły sposób, gdy na ognisku harcer
skim oficer WOP publicznie oddał im spra
wiedliwość. Książka, jak wszystkie książki 
Niziurskiego, dowcipna, interesująca i po
mysłowa, nie dorównuje jednak literacko 
innym jego pozycjom, takim jak np. ,,Lizus”. 
Dział P, poziom III.

Starsze dzieci i młodzież, zainteresowana 
kosmonautyką, przeczyta ,,z*zapartym tchem” 
nową książkę na ten temat: ARTHURA C. 
CLARKE Wyspy na niebie (W-wa 1963 
,,Iskry”), tłumaczoną z angielskiego. A. C. 
Ciarkę to nie tylko twórca powieści i opo
wiadań fantastycznonaukowych, ale i uczo
ny, autor wielu prac naukowych z zakresu 
elektroniki i nauk pokrewnych. Studia i pra
ce z tego zakresu, a także długoletnia preze
sura Brytyjskiego Towarzystwa Międzyplane
tarnego, dają mu możność operowania wie
dzą ścisłą dla podbudowy licznych utworów 
o tematyce podróży kosmicznych. Treścią 
książki ,.Wyspy na niebie” jest ciekawa po
dróż 16-letniego chłopca do ,.Stacji We
wnętrznej” skonstruowanej tysiąc kilometrów 
nad Ziemią, służącej jako baza remontowo- 
zaopatrzeniowa dla rakiet kosmicznych, kur
sujących między planetami. Rzecz dzieje się 
w XXI wieku, więc w stosunkowo nieda
lekiej przyszłości. Młody bohater długo ma
rzył o takiej podróży, a zrealizował ją dzię
ki uzyskaniu główne.) wygranej w Teletur
nieju Lotniczym. Postarał się dobrze wyko
rzystać swą wielką przygodę, i powrócił na 
Ziemię syty wrażeń, z mocnym postanowie
niem poświęcenia się kosmonautyce. Książka 
ciekawa, dobrze napisana, dostępna dla mło
dzieży od lat 13, mogąca zainteresować rów
nież dorosłych. Poziom IV, dział Prz.

Książka ELŻBIETY JACKIEWICZOWEJ 
Ratuj Ewo! (W-wa 1963 Wydawn. Harcerskie) 
powstała w wyniku długoletniego prowadze
nia przez Jackiewiczową rubryki ,,Pod strza
łą Amora” w czasopiśmie ,,Na przełaj”.. W
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rubryce tej odpowiadała (i odpowiada) na li
sty młodzieży, poruszające sprawy ,,sercowe” 
Problemy, przewijające się w tych listach 
i konkretne przykłady z nich zaczerpnięte 
posłużyły Jackiewiczowej do omówienia w 
formie książkowej całokształtu spraw zwią 
zanych z młodzieńczą miłością, z wzajem
nymi stosunkami koleżeńskimi i przyjaciel 
skimi dziewcząt i chłopców, z kulturą współ 
życia społecznego młodzieży. Książka napi 
sana jest z dużą znajomością psychiki współ 
czesnej młodzieży i z dużym staraniem o to 
by trafić do przekonania młodzieży, by nie 
moralizować. Być może, staranie to jest na 
wet niekiedy zbyt duże, sprawia wrażenie ja 
kiejś nadmiernej „sztamy” autorki z młodzie 
żą, trudno jednak byłoby spierać się o tc 
z tak wytrawnym psychologiem i pedago
giem jak Jackiewiczowa. Bisty, na których 
oparła się Jackiewiczowa, pochodziły od 
młodzieży w różnym wieku, nawet od 
14-latków. Rozważania Jackiewiczowej, na 
tle tych listów, są w swej wymowie bar
dzo cenne wychowawczo. Mimo to jed
nak bibliotekarz, pracujący w bibliotece 
która obsługuje nie tylko młodsze dzieci, al 
również i młodzież 14- czy nawet 16-let 
nią, może mieć spory kłopot z decyzją czy 
książkę tę zakupić do biblioteki. Są w nie 
fragmenty bardzo odważnie poruszające pew 
ne sprawy fizjologii miłości (np. str. 100—102), 
może zbyt odważnie jak dla niektórych mło
dych, a w dodatku mogą być one, zwłaszcza 
przez chłopców, opacznie zrozumiane. Autor
ka ,,straszy” głównie dziewczynki, wskazując 
konsekwencje. Chłopiec może z tego wszyst
kiego wynieść tylko tyle że ,.dobra nasza, 
mnie nic nie grozi! Trzeba tylko znaleź,ć so
bie taką głupią, która zechce”. Dlatego wy- 
daje mi się, że książka nadaje się raczej dla 
dziewcząt; chłopca-łobuza Jackiewiczowa i 
tak nie przekona, a wobec tego (i nie tylko 
dlatego) nie można takiej książki postawić 
na półce, w bibliotece z wolnym dostępem. 
Natomiast rozsądny bibliotekarz-wychowawca 
może tę książkę mieć w swojej szufladzie. 
Najpierw dla własnych celów pedagogicznych 
(dużo mu ona powie o dzisiejszych nastolat
kach) a potem dla najstarszych czytelników, 
takich o których wiemy że przeczytanie tej 
książki dobrze im zrobi, że są w stanie zro
zumieć^ ją tak, jak życzyłaby sobie tego au
torka.

Warto wspomnieć o książce WŁADYSŁA
WA BODNICKIEGO Cesarzowa i smerda (Ka
towice 1963 ,,Śląsk”). Przy pobieżnym przej
rzeniu wydaje się, zwłaszcza w początkowych 
rozdziałach, że mamy do czynienia z histo
ryczną powieścią w rodzaju książek Przybo- 
rowskiego, na trzeci a najwyżej na czwarty 
poziom. Po przeczytaniu książki dochodzimy 
do wniosku że nie nadaje się ona wcale dla 
bibliotek dziecięcych, zawiera fragmenty zu
pełnie niestosowane dla młodego czytelnika. 
Akcja książki rozgrywa się w XII wieku, a 
bohaterką jej jest królewna Ryksa, wnuczka

Krzywoustego, której życie było bardzo burz
liwe. Wystarczy tylko opis publicznych uro
czystych pokładzin 13-letniej Ryksy z wła
śnie poślubionym starym cesarzem Hiszpanii, 
pokładzin, którym przyglądają się, między 
innymi, dwaj zakochani w Ryksie młodzień
cy. Pełno zresztą scen okrucieństw i tortur. 
Książka tylko dla dorosłych.

Przechodzimy do książek popularnonauko
wych. Tłumaczona z rosyjskiego książka B. P. 
RIABIKINA Opowiadania o mądrym żelazie 
(W-wa 1963 Wydawn. Naukowo Techniczne) 
to pozycja napisana przystępnie i dość inte
resująco. Tematyka książki — magnetyzm i 
magnes, jego historia, właściwości i zasto
sowanie w technice i w życiu codziennym. 
Treść książki urozmaicona jest ciekawostka
mi i anegdotami. Czytać mogą dzieci od lat 12, 
oraz młodzież i dorośli-samoucy. Poziom III- 
IV, dział 538:621.318, a w bibliotce dziecięcej 
53:62.

Książka RYSZARDA SOBIESIAKA Znale
ziono żółty skarb (W-wa 1963 NK) ukazała 
się w cyklu ,,Technika wokół nas”. Jest to 
książka o siarce, jej powstawaniu, użytkowa
niu w dawnych czasach, sposobach wydoby
wania obecnie, o przemyśle siarczanym i za
stosowaniu produktów uzyskanych z siarki. 
Książka napisana jest przystępnie, nadaje się 
dla czytelników od 11 lat wzwyż. Dobre ilu
stracje Jurjewicza pomagają w zrozumieniu 
treści książki. Poziom III. Jeśli idzie o kla
syfikację dziesiętną — symbol powinien właś
ciwie byc bardzo długi, bo autor omawia róż
ne sprawy związane z historią, chemią, prze
mysłem i użytkowaniem siarki, w bibliotece 
dziecięcej trzeba się jednak ograniczyć do 
symbolu skróconego. W tych warunkach naj
odpowiedniejszym wydaje się symbol 661.2, a 
jeszcze krócej 66.

Do naszego działu życiorysów ,,Nasza Księ
garnia” pomału, lecz systematycznie, dorzu
ca co jakiś czas nową wartościową pozycję. 
Książka LEONA PRZEMSKIEGO Wielka przy
goda kasztelanica (W-wa 1963 NK) to życio
rys Edwarda Dembowskiego (1822—1846), który 
w dwudziestym roku życia zrezygnował z 
wygody, bogactw i nadziei kariery, jaką ro
kowała mu jego sytuacja rodzinna i pozycja 
towarzyska, i poświęcił się w zupełności spra
wom walki o niepodległość i wyzwolenie 
społeczne Polski. Szczery i pełen zapału re
wolucjonista, genialny konspirator, wodzący 
za nos policje trzech zaborców, rozwijał bar
dzo szeroko swą działalność, mimo trudności 
jakie sprawiała ospałość i bojaźliwość nie
których warstw szlacheckich, egoizm i kon
serwatyzm innych. Zginął w walce, w powsta
niu krakowskim, w 1846 r., w wieku 24 lat. 
Książka ciekawa i pożyteczna, akcja zbele
tryzowana, podana przystępnie. Poziom III, 
czytać mogą również korzystający z poziomu 
IV i dorośli. Dział 92 (Dembowski Edward).
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zTERENI
JAN MAKARUK

JESZCZE
O KONKURSACH CZYTELNICZYCH

„Zbyt wieikie zainteresowanie bibliotekarzy w różnego rodzaju konkursach — 
jak pisze kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu — 
wytrąca z systematycznej pracy z czytelnikiem i dlatego należałoby zrobić przy
najmniej jeden rok przerwy, aby właściwie ustawić pracę z czytelnikiem na nowym 
etapie”.

To pozornie słuszne stwierdzenie oparte jest na mylnych przesłankach, które 
trzeba dokładnie rozważyć, aby wysnuć właściwe wnioski, dotyczące zakresu sto
sowania konkursów czytelniczych w codziennej systematycznej działalności bi
bliotek powszechnych, a zwłaszcza bibliotek gromadzkich i małomiejskich.

Przede wszystkim należy sobie przypomnieć, że systematyczna praca z czytelni
kiem — to jedno z zadań bibliotekarzy, a konkurs czytelniczy — to jedna z form 
pracy kulturalno-oświatowej. W realizacji zadań biblioteki posługujemy się róż
nymi formami pracy. Urządzamy wystawy i wystawki książek, organizujemy wie
czory literackie i spotkania z autorami, przeprowadzamy dyskusje nad przeczyta
nymi książkami i ... przeprowadzamy różne konkursy czytelnicze. Dobór form 
jest zależny od potrzeb czytelniczych i samokształceniowych środowiska, od ich 
atrakcyjności wśród czytelników, od wymaganych warunków, w jakich je można 
stosować itd. W związku z tym nasuwają się pytania: jakim potrzebom czytelni
czym odpowiada konkurs, jakie są jego walory, czym się bibliotekarze kierują, 
stosując go w swojej działalności bibliotecznej?

Konkurs czytelniczy to znana i wypróbowana forma pracy kulturalno-oświa
towej z książką lub czasopismem. Ma ona tę charakterystyczną właściwość, że 
można ją względnie łatwo dostosować do potrzeb i możliwości środowiska, do róż
nych okoliczności czasu i miejsca, przygotowania czytelników, działu literatury, 
aktualnych tematów literackich, politycznych, społecznych, a nawet gospodarczych. 
Stąd tak liczne odmiany konkursów czytelniczych; od błyskawicznych zgadywa
nek do długotrwałych zajęć wymagających systematycznej pracy czytelniczej na 
ściślę określony temat, od konkretnej odpowiedzi na doraźne zapytanie do opra
cowania tematu na podstawie zaleconych do czytania książek lub czasopism.

Drugą właściwością konkursu jest współzawodnictwo uczestników. Jest to waż
ny moment z punktu widzenia wychowawczego. Szczególnie ważne to jest w kon
kursach zalecających czytanie określonych książek lub artykułów czasopism i opra
cowanie przewidzianych tematów, kiedy trzeba systematycznie popracować z książ
ką lub gazetą w ręku.

Pod względem celowości najczęściej stosuje się konkursy czytelnicze bądź do 
sprawdzenia czy i w jakim stopniu przyswoili sobie czytelnicy treść przeczytanych 
książek, bądź też zachęcenia do przeczytania zaleconych pozycji a następnie wy
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powiedzenia się na przewidziany temat. Czasem konkurs obok zachęty do prze
czytania książki zawiera moment plebiscytu. Np. typowym dla tego rodzaju kon
kursów był niedawnO' zakończony konkurs czytelniczy p. n. „Złoty Kłos dla twór
cy — Srebrne dla czytelników”. Uczestnicy tego konkursu po przeczytaniu za
leconych książek mieli w specjalnych „kuponach” wypowiedzieć się, komu z auto- 
lów przyznać odznakę „Złotego Kłosu”.

Ze względu na zasięg konkursu rozróżniamy konkursy organizowane centralnie 
i. lokalnie w granicach województwa, powiatu lub poszczególnych bibliotek. Kon
kursy centralne obliczone są na masowe oddziaływanie w określonym kierunku np. 
W Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Wiedza pomaga w życiu” chodziło 
przede wszystkim:

— o zwiększenie zainteresowania ogółu społeczeństwa książką i czasopismem 
jako narzędziem szeroko pojętego kształcenia, samokształcenia i zaspokajania innych 
potrzeb,

— pobudzenie instytucji i organizacji społecznych do rozwijania ruchu kształ
cenia i samokształcenia wśród społeczeństwa

— włączenie pracy z książką, szczególnie popularnonaukową, do działalności pla
cówek kulturalnych a zwłaszcza świetlic, klubów i domów kultury.

—' pobudzanie czytelników do stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
Ten konkurs — jak widać z podanych założeń — nie tylko że nie ,,wytrącał” 

bibliotekarzy z pracy z czytelnikiem, ale zachęcał instytucje i organizacje spo
łeczne do zainteresowania się zagadnieniem czytelnictwa i samokształcenia, do 
współpracy w dziedzinie działalności, którą prowadzą biblioteki na codzień.

W centralnie ogłoszonym konkursie czytelniczym ,,Złoty Kłos” głównym zało
żeniem było „upowszechnienie polskiej literatury współczesnej wśród czytelników 
wiejskich”, co powszechnie czynią dobrze działające biblioteki gromadzkie. Chodzi 
jedynie o rozszerzenie i pogłębienie tej pracy. Przy omówieniu założeń konkursu 
wyraźnie zalecono bibliotekarzom: — działalność konkursowa powinna być pro
wadzona w codziennej pracy czytelniczej poszczególnych placówek.

Udział w tego rodzaju konkursach ogłaszanych centralnie nie jest odrywaniem 
od pracy czytelniczej. Przeciwnie — odpowiednio dostosowany do lokalnych wa
runków i umiejętnie prowadzony konkurs czytelniczy pomoże bibliotekarzowi w je
go codziennej pracy z czytelnikami. Przy tym konkursy są oparte na dobrowolności 
przystąpienia. Jeżeli konkurs w wyjątkowych warunkach nie odpowiada potrze
bom lub możliwościom biblioteki, to można nie brać w nim udziału.

Konkursy ogłaszane lokalnie w poszczególnych województwach lub powiatach 
mają mniejszy zasięg ale mogą być bardziej dostosowane do potrzeb i możliwości 
środowiska poszczególnych placówek. Nié zawsze tak bywa, ale możliwości są znacz
nie większe. Ich założenia podobnie jak i konkursów centralnych mówią, co orga
nizatorzy pragną osiągnąć przez ogłoszony konkurs, jakiej dziedziny działalności 
bibliotek ma on służyć. Inaczej mówiąc, podają że konkurs jako forma pracy ma 
służyć realizacji określonych zadań, biblioteki. Jeżeli jakiś konkurs nie odpowiada 
określonej bibliotece, to niech go dostosuje do miejscowych potrzeb, a w razie nie
możliwości — zrezygnuje z przystąpienia. Niech podejmują go te biblioteki, którym 
odpowiadają podane założenia.

O konkursach ogłaszanych przez poszczególne biblioteki można tylko tyle na tym 
miejscu powiedzieć, że wszystko zależy od bibliotekarza. On znając potrzeby 
i możliwości dobiera odpowiednią formę konkursu czytelniczego. Dobiera go wów
czas, kiedy zachodzi potrzeba. Pamięta przy tym, że konkurs jest formą pracy, 
która służy realizacji codziennych zadań biblioteki. Nie angażuje w działalność 
konkursową, jeżeli ona odrywa go od realizacji zadań. Natomiast stosuje konkursy, 
które ułatwiają mu pracę bez względu na to czy ogłaszane są centralnie czy lo
kalnie.
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LUCJAN LILINSKI

W POWIECIE PRZASNYSKIM OBRODZIŁY „KŁOSY”

Konkurs czytelniczy „Złoty Kłos dla twórcy — Srebrne dla czytelników” przy
niósł ciekawe rezultaty. Spopularyzował w wielu środowiskach — szczególnie wiej
skich — pisarstwo współczesnych autorów polskich. W okresie rocznej akcji (maj 
1962 — maj 1963i), wybrane tytuły z polskiej literatury pięknej piszarzy współ
czesnych stały się przedmiotem dużego zainteresowania czytelników prawie całej 
sieci bibliotek powszechnych. Konkurs dał szeroką — jeśli chodzi o zasięg — 
prezentację współczesnej literatury. Szerokiej również i dlatego, że przybliżył do 
wielu czytelników literatury tradycynej najwartościowsze tytuły pisarstwa współ
czesnego, w możliwie dużym wyborze, bo najczęściej daleko przekraczającym wy
kaz pozycji, biorących udział w konkursie.

W omawianym konkursie czytelniczym czołowe miejsce zajęło województwo war
szawskie. Bardzo wymownie świadczą o tym następujące cyfry. Na ogólną ilość 
21.663 nadesłanych kuponów konkursowych, województwo warszawskie dostarczyło 
ich 8.500. Drugie miejsce w skali krajowej pod względem ilości nadesłanych ku
ponów zajęło województwo bydgoskie (1.946 kuponów).

W województwie warszawskim najwyższą „lokatę” — jeśli chodzi o wyniki kon
kursu zdobył powiat przasnyski. Z powiatu tego nadeszło łącznie 1.130 ku
ponów. Jest to cyfra pokaźna, stanowi bowiem 1,7% w stosunku do liczby miesz
kańców. Dwa pozostałe powiaty pretendujące do pierwszej nagrody, uzyskało 
następujące wskaźniki: Lipno 1,4%, Łańcut 1,0%. Powiat przasnyski uzyskał także 
największą — spośród tych trzech powiatów — liczbę wypożyczeń książek.

Osiągnięcia tego powiatu są wynikiem dobrze pomyślanej i systematycznie pro
wadzonej pracy bibliotek. Do pracy tej biblioteki pozyskały miejscowe organizacje 
i instytucje, wśród których należy wymienić przede wszystkim: ZMS, ZNP, TWP 
oraz PDK. Przeprowadzony tu konkurs był skoordynowaną akcją, obliczoną na 
rozszerzenie i pogłębienie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
wiejskich.

Możliwości szerszego udziału czytelników w konkursie zapewniła Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, przez m. in. zakupienie dla bibliotek 
swojej sieci książek objętych wykazem konkursowym. Stan wyjściowy do kon
kursu był tu zatem dobry. Poza kilkoma tytułami (Brzechwy: „Gdy owoc doj
rzewa”, Iwaszkiewicza: ,,Sława i chwała”), pozostałe książki konkursowe dotarły 
prawie do wszystkich placówek bibliotecznych powiatu przasnyskiego. Biblioteki 
stworzyły tu potencjalne możliwości dla szerokiego czytelnictwa literatury objętej 
konkursem.

Czynny udział w konkursie udokumentowały wszystkie placówki biblioteczne 
powiatu, tj. 23 biblioteki gromadzkie. Biblioteki gromadzkie z kolei pozyskały do 
pracy konkursowej 108 punktów bibliotecznych. Tak sprawa wygląda od strony liczb. 
Konkretna praca natomiast przejawia się w następujących formach: widoczna 
była m. in. w szerokiej propagandzie i informacji na temat konkursu, prowadzonej 
w różnych środowiskach. Informacja ta przekazywana była za ,pośrednictwem od
powiednio przygotowanych pogadanek, wygłaszanych za pośrednictwem miejsco
wych radiowęzłów (w Przasnyszu i Chorzelach). Drugi rodzaj informacji o kon
kursie objął czynnych jego organizatorów, tj. bibliotekarzy z całego powiatu. Dla 
tego celu wykorzystano organizowane co miesiąc seminaria dla kierowników bi
bliotek gromadzkich. Na seminariach tych omawiano książki biorące udział w kon
kursie, prowadzono na ich temat dyskusje, wykorzystując m. in. odpowiednie re
cenzje tych książek. Na wspomnianych już seminariach omawiano również formy 
pracy z czytelnikiem, — uczestniczącym w konkursie, dzielono się również do
świadczeniami na ten temat.

Formę tę stosowano na wszystkich seminariach, na których zawsze 1 godzina 
poświęcona była na przekazywanie bieżących informacji o przebiegu konkursu 
na terenie poszczególnych gromad. Sprawie tej poświęcali również wiele uwagi 
instruktorzy biblioteki powiatowej i przy okazji wyjazdu w teren dzielili się na 
miejscu swoimi uwagami na temat organizacji konkursu i pracy z czytelnikiem. 
Duże znaczenie dla propagandy konkursu i popularyzacji współczesnej literatury
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miały spotkania autorskie. Obok wielu autorów w powiecie przasnyskim gościł 
również Wojciech Zukrowski, którego książka „Córeczka” brała udział w kon
kursie. Spotkania autorskie cieszyły się tu bardzo dużym powodzeniem, a efekty 
tych spotkań to zwiększenie zainteresowania się społeczeństwa danego terenu 
twórczością goszczącego tu pisarza. Np. w Bogatem po spotkaniu autorskim 
z W. Zukrowskim, książki tego pisarza cieszyły się tu bardzo dużym powodzeniem.

Uczestnicy konkursu pracowali indywidualnie bądź w zespołach czytelniczych. 
Tych ostatnich pracowało na terenie powiatu przasnyskiego 16. W zespołach dy
skutowano często nad treścią przeczytanej książki, niekiedy czytano jej charak
terystyczne fragmenty.

Czytaniu książek towarzyszyło formułowanie sądów na temat ich treści. Była to 
więc w większości pogłębiona lektura, wzbogacana opinią czytelnika o książce 
I jej autorze. Czytelnicy opinię tę przedstawiali w wypełnianych przez siebie ku
ponach konkursowych.

Ną terenie powiatu przasnyskiego, wśród wielu gromad, największymi wynikami 
wykazywały się gromady w: Dzierzgowie, Baranowie (region kurpiowski) oraz w Bo
gatem.

Po podsumowaniu wyników konkursu czytelniczego ,,Złoty Kłos dla twórcy — 
Srebrne dla czytelników”. Centralna Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 
pierwszą nagrodę w kategorii bibliotek powiatowych — Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Przasnyszu. Nagrodą jest furgon Nysa, który zapewne odda 
niemałe usługi placówkom kulturalno-oświatowym powiatu przasnyskiego.

Książka i możność czytania — to jeden z największych cudów ludzkiej 
cywilizacji. Pisanie i czytanie marnych książek — to jedno z większych 
nadużyć, jakie w związku z cudami bywają popełniane.

Maria Dąbrowska (ur. 1892). Pisarze 
o książkach. W-wa 1937 s. 11.

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych. Praca 
zbiorowa pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawo- 
niaka. Wyd. II, rozszerzone i uzupełnione. Wwa 1963, s. 402, zł 65.—

40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Praca zbiorowa 
pod red. Stanisławy Tokarz-Wisłockiej. Wwa 1963, s. 128, tabl. 10, zł 25.—

ANNA WALCZAKOWA. KAZIMIERA ZABROCKA. Materiały z badań czytelni
czych, W-wa 1963, s. 160, zł 25.—

Ponadto wydane uprzednio

ALFREDA ŁUCZYŃSKA i HELENA WIĄCEK. Informator o bibliotekach w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. W-wa 1961, s. 552, zł 70.—

Książki dla bibliotek. Katalog T. III. Literatura Popularnonaukowa. (Cz. 1/2). W-wa 
1963, s. 648 + 238, zł 90.—
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pełnie nie uszkodzone, to warte najwię
cej! Wyłowili więc z makulatury pierw
sze wydania dzieł Marcina Lutra. Ura
towali przed zagładą książki wartości 
tysięcy złotych.

Stare księgi zostały przekazane do bi
blioteki miejscowego gimnazjum a chłop
cy doczekali się słusznie wyróżnienia, 
jakby odznaczeni medalami za ratowa
nie ginących. Wiadomość o ich para
doksalnie cennym znalezisku obiegła 
prasę polską, podana m. in. z fotografią 
młodych bibliofilów w „Expresie Wie
czornym” z kwidtnia 1963 r.

ANTONI TREPIŃSKI

SKARB W MAKULATURZE

Trzej uczniowie szkoły podstawowej 
im. Adama Asnyka w Rybniku — 
Edward Kuczera, Jerzy Kosiarek i Ro
man Pisarek — zostali dopuszczeni do 
miejscowej składnicy makulatury, aby 
sobie poszukali upragnionych skarbów 
wśród ,,staroci”. Może by im się coś 
przydało do nauki? Dotychczas prowa
dzono między młodzieżą intensywną agi
tację na rzecz zbiórki makulatury i rzu
cano do niej nieraz cenne stare książki, 
na których „nikt się nie rozumiał”, „nikt 
w Rybniku nie zrobiłby interesu” i któ
re przypadkiem tylko nie powędrowały 
przedtem na podpałkę w poszczególnych 
domach.

Chłopcy szukali konkretnie jakichś 
druków, dotyczących przeszłości ich miai- 
sta. Było między nimi sporo literatury 
niemieckiej, niby to bezużytecznej. Nie 
natrafili bynajmniej na to, o co im spe
cjalnie chodziło, bo cóż! — szuka się bar
dzo często rzeczy, które w ogóle nie ist
nieją i słucha się notorycznie dzwonów 
z niewiadomych kościołów, idąc błędnie 
za tymi niepewnymi tonami. Tak się lu
dzie często orientują w dziedzinie ksią
żek: słyszeli jakieś tytuły, bliżej nie
określone, i szukają bez konkretnych 
wskazówek bibliograficznych, niemeto- 
dycznie i niedokładnie, na oślep. Nie 
można powiedzieć, aby i takie poszu
kiwania nie przynosiły pożądanych wy
ników. „Wyprawy w nieznane” dają 
również satysfakcję, lecz rzadziej zaspo
kajają właściwe zapotrzebowania. Mija
ją się z poczuciem czasu, zwłaszcza od
powiadających przysłowiu: „Czas to pie
niądz”.

Otóż połowy chłopców nie skończyły 
się fiaskiem, gdyż posiadali wskazówki 
od swych nauczycieli, pozwalające im 
orientować się w starodrukach na tyle, 
że wiedzieli: im starsze i ozdobniejsze 
wydania, tym więcej warte. A jeśli zu-

WARTOSC STARYCH KSIĄG

Nie dość to wciąż powtarzać, że na 
książkach trzeba się znać, gdy chodzi 
o ustalenie jej wartości materialnej. 
Każda książka stara, wyczerpana, będą
ca przedmiotem handlu antykwarskiego 
lub mogąca nim być, jest warta tyle, ile 
wynosi jej cena ustalona przypadkiem 
przez rzeczoznawcę — albo więcej czy 
mniej, zależnie od tego, dla kogo! Dla 
poszukującego jej pilnie lub potrzebują
cego jej bardzo może przedstawiać war
tość zupełnie inną od ceny wyznaczonej. 
Jeśli takich poszukiwaczy danej książki 
jest liczba mnoga, to liczyć się z tym 
musi rzeczoznawca, bo znawstwo książek 
polega nie tylko na znajomości charak
teru rzadkości druku, ale i na bieżących 
jego szans sprzedażnych, na znajomości 
aktualnego „rynku książkowego”, prak

tycznych możliwości zbytu.
Jeżeli jakiegoś starego druku nie ma 

w reprezentacyjnych bibliotekach w kra
ju czy na świecie, to jest rzeczą jasną, 
że one go chętnie nabędą, że się nim 
skwapliwie zainteresują, że go będzie 
łatwiej sprzedać. Za jaką cenę? — to za
leży w dużej mierze od współzawodnic
twa, a na współzawodnictwo będzie miał 
zawsze wpływ zasadniczy ów charakter 
rzadkości druku, tj. praktyczna jego po
trzeba w bibliotece, stopień zaintereso
wania dla niego, merytoryczny i formal
ny sens tegoż bliższego zainteresowania.

Więc na książkach trzeba się znać: 
trzeba coś wiedzieć o ich życiu, o czyn
nikach ich karier, o możliwościach ich 
funkcji społecznej, o samym ich znacze
niu jako wytworach kultury. Osobnik 
nie znający się na rzeczy — będzie pa
kował bezcenne obiekty do pieca. Po
zornie bezwartościowe książki to może 
być w istocie żywa gotówka. To mogą 
być setki a nawet tysiące złotych, a po
chopne niszczenie takich nie atrakcyj
nych, niby bezwartościowych starodru
ków to jest absolutnie to samo, co wy
rzucanie za okno złotych monet, pozba
wianie się bezmyślnie dobra majątko
wego.

— Sam tego doświadczyłem — opowia
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da antykwariusz z Krakowa — jak chłop 
ze Suchej, z Żywieckiego, byłby o mało 
co dostał obłędu, gdy za przyniesioną 
Biblię Radziwiłłowską otrzymał tysiąc 
razy więcej niż się spodziewał. Dowie
dział się bowiem ze zdziwieniem, że... 
w zimie 1944/45 roku palił dosłownie w 
piecu banknotami obiegowej wartości, 
waląc doń cenne druki rozproszone 
z okolicznych dworów. Może z zamku 
w Suchej? — nigdym tego nie spraw
dził; we właściwym czasie niepodobna 
było dopełnić tego obowiązku.

Największym wrogiem książki jest 
zawsze ignorancja. Nieznajomość rzeczy 
u kogokolwiek, a najgroźniejsza i naj
bardziej karygodna u ludzi, którzy po
winni znać się na rzeczy z natury swego 
zawodu: u księgarzy, antykwariuszy, bi
bliotekarzy. Gdy nie wiedzą, co posia
dają. Gdy dzięki swoim zawodowym 
kontaktom z książkami mogą mieć wpływ 
na ratowanie skarbów kulturalnych 
a przyczyniają się również do iclh nisz
czenia przez niedocenianie wartościowych 
obiektów, niedostateczną ich znajomość, 
błędną kwalifikację dzieł, nienależyte 
obchodzenie się z nimi. Są to nieprzy
jaciele książki, nie zasługujący oczywi
ście na miano półinteligentów ani ćwierć
inteligentów, bez względu na władzę i 
środki, jakie mają do swej dyspozycji 
w czynnościach wykonywanych z tytułu 
stanowisk społecznych. Są to uczestnicy 
gry w loterię, nie zasługujący na żadną 
wygraną, bo nie interesujący się spo
sobami realizacji wygranych i nie mają
cy pojęcia o posiadaniu fortun.

Ludwik Gocel opowiada w „Przypadkach 
JKMości Książki” (Wrocław 1963, Ossolineum) 
taką historyjkę książkową, zasłyszaną od Ma
rii Feldmanowej, wdowy po znanym histo
ryku i krytyku literatury, Wilhelmie Feld
manie;

— Jako tłumaczka wielu książek angielskiej 
powieściopisarki Wojniczowej (Voynich) mia
łam okazję poznania przed 50 z górą laty jej 
męża, Polaka, właściciela słynnego antykwa
riatu w Londynie i wielkiego znawcy staro
druków. Wojnicz od czasu do czasu przy
jeżdżał do Polski i tu opowiedział mi swoją 
przygodę, związaną z zakupem pewnej biblio
teki.

,.Poinformowano go, że jakiś klasztor na 
Majorce zamierza sprzedać całą bibliotekę, 
słynną .z rzadkich druków. Po porozumieniu 
się z przełożonym klasztoru Wojnicz udał się 
na tę wyspę i po trzydniowym przeglądzie 
biblioteki, którą uznał za dobrą, wyraził 
ochotę nabycia jej i zaproponował cenę. Prze
łożony klasztoru od razu ją zaaprobował. 
Spisano umowę, Wojnicz wypłacił gotówką 
całą sumę, a kiedy otr.zymał pokwitowanie 
z odebranych przez przeora pieniędzy, wów
czas podszedł do półek, wziął do kieszeni

jedną z nich, niewielką, bo inkunabuł for
matu dwunastki, po czym powiedział:

— A resztę proszę przyjąć ode mnie w pre
zencie.

Zdumienie zakonników nie miało granic, 
gdyż tą resztą było przeszło 1000 cennych 
ksiąg.

Wojniczowi, jak to sam opowiedział, nie 
opłaciło się ich przewozić z dalekiej hiszpań
skiej wyspy do I.ondynu, gdyż za jedną 
książeczkę wziął dwukrotnie więcej, aniżeli 
wyniosła cena zakupionej biblioteki oraz 
koszty podróży. Wojnicz wymienił Feldmano
wej tytuł tego białego kruka, lecz niestety 
dawno już go zapomniała”.

Zakonnicy nie byli warci posiadania 
żadnej z owego tysiąca starych ksiąg!

POD ZNAKIEM KŁOSKA

Janina Mortkowiczowa, żona księgarza- 
wydawcy i współwłaścicielka oficyny 
mającej w swoim sygnecie kłos zboża, 
brała na siebie obowiązki taktownego 
załatwiania autorów, gdy jakaś książka 
nie nadawała się do wydania. Czyniła 
to tak, by nie odczuwali, że są spławiani. 
Zresztą wcale ich nie spławiała, bo nie 
szczędziła czasu i dobrej woli, ażeby 
z jednej strony nie zrażać ich do firmy 
wydawniczej, a z drugiej — tej ważniej
szej — przekazać im przekonywająco 
uwagi krytyczne.

,,Na podstawie starannej lektury omawiała 
błędy i niedociągnięcia, doradzała, mówiła 
o ewentualnych przeróbkach i dalszych pró
bach, kierowała do redakcji pism, obiecywała 
późniejsze kontakty.

Powtarzała do końca życia: ,,Jak ja od
mówiłam komuś wydania książki, to mi jesz
cze za to dziękówał”.

A byłam sama świadkiem, jak pewna ce
niona i zdolna literatka po wojnie rzuciła 
się mojej matce na szyję.
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— Dziękuję pani! — zawołała. — Pani mi 
w roku 1938 odmówiła wydania książki. Pani 
wtedy ze mną rozmawiała. Dzięki temu o- 
stałam pisarką”. (Hanna Mortkowicz-Olczako- 
wa, „Pod znakiem kłoska”, Warszawa 1962, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, str. 92).

Trzeba przyznać, że takie stosunki mię
dzy wydawcą i autorami uchodziły za 
wzorowe i że zwało się ogólnie, Jakuba 
Mortkowicza „urodzonym wydawcą”. Nie 
byłby nim może, gdyby nie „cherchez 
la femme”: nieoceniona pani Janina 
Mortkowiczowa! Ale gdzież szukać ideal-

niejszego zgrania się dwojga ludzi na tle 
jakiejś pasji życiowej, jak nie na polu 
wspólnego działania społecznego i eko
nomicznego. Można na nim zebrać doj
rzałe kłosy w takiej ilości, że starczy 
ich na obdzielanie rzeszy bliźnich, ale 
nie dzieje się to bez siania i przesiewa
nia zboża, bez umiejętności i trudności 
uprawy, która jest bardzo wdzięczną, 
jak i wysoce niewdzięczną, jak dowodzą 
tego wspomnienia „z niwy wydawni
czej”, córki wydawców Jakuba i Janiny 
Mortkowiezów.

Jan Piotr Norblin (1745—1890). Zaczytana.

Rysunek piórkiem, lawowany sepią. (Muzeum Narodowe w War
szawie).
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OD NIEDAWNA NA PÓŁKACH KSIĘGARSKICH

JALU KUREK. Mój Kraków. Kraków 1963, WL s. 299, tabl. 2, portr. 17, zł 80.—
Nowy (trzydziesty już z kolei) tom w dorobku literackim znanego pisarza i po

ety, całym życiem i pracą związanego z Krakowem, nosi charakter autobiogra
ficzny. Jalu Kurek opowiada o swoim dzieciństwie i młodości we wsi Naprawa, 
rysuje trudne warunki, w których zdobywał wykształcenie, wspomina początki 
i późniejszy rozwój swojej twórczości literackiej. Bardzo interesującą »partię utwo- 
lu stanowią wspomnienia związane ze środowiskiem literacko-artystycznym Kra
kowa lat międzywojennych, m. in. grupy literackiej „Awangarda”, z którą pisarz 
był związany. Wartość dodatkową stanowi materiał faktograficzny — fragmenty 
korespondencji, artykułów, indeks nazwisk, fotografie.

STANISŁAW PIĘTAK. Portrety i zapiski W-wa 1963, PIW, s. 186, 2 nlb., zł 12.—
Stanisław Piętak autor licznych zbiorków poetyckich i kilku znanych powieści 

(m. in. „Młodość Jasia Kunefała” nagrodzona w 1938 r. Nagrodą Młodych Polskiej 
Akademii Literatury) daje tym razem utwór utrzymany w nowej dla niego for
mie. „Portrety i zapiski” są książką na pół wspomnieniową, na pół historyczno-li
teracką. Obok impresji o charakterze osobistym autor piękne karty poświęca wielu 
ludziom pióra, zarówno z lat międzywojennych, jak i z okresu okupacji i lat po 
wyzwoleniu. Znajdujemy tu obszerne wspomnienia o poetach Józefie Czechowiczu, 
Bronisławie Ludwiku Michalskim, Tadeuszu Gajcym, Krzysztofie- Baczyńskim 
i wielu innych. Książkę napisaną z dużym autentyzmem, można polecić wszyst
kim, którzy interesują się literaturą wspomnieniową.

KAROL WIKTOR ZAWODZIŃSKI. Opowieści o powieści. Oprać. Czesław Zgorzel- 
ski. Kraków 1963, WŁ, s. 398, 2 nlb. opr. płóc. zł 55.— (Biblioteka Studiów Lite
rackich pod red. H. Markiewicza. „Z pism” K. W. Zawodzińskiego).

Praaa niniejsza stanowi wybór z obszernej pośmiertnej spuścizny znanego kry
tyka literackiego K. W. Zawodzińskiego (1890—1949). Według koncepcji ustalonej 
jeszcze za życia autora zbiór „Opowieści o powieści” miał objąć jego studia kry
tyczne opublikowane w czasopismach międzywojennego dwudziestolecia i po woj
nie. Tom obejmuje: „Studia o Kraszewskim”, „Stulecie, trójcy powieściopisarzy”. 
(Orzeszkowa, Prus, Sienkiewicz) i studia „Od Romantyzmu do współczesności”. 
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla czytelników z wyższym wykształ
ceniem humanistycznym oraz jako pomoc dla krytyków, polonistów i osób studiu
jących. Uzupełniona została indeksami osób i nazwisk, bibliografią prac K. Za
wodzińskiego i obszerną , Notą od Wydawcy.

JAN KURCZAB. Siedem zielonych zeszytów. Kraków 1963, WL, s. 235, 1 nlb., zł 12.—
Książka utrzymana w formie pamiętnika młodej dziewczyny, która została usu

nięta ze szkoły, daje autorowi okazję do poruszenia wielu istotnych problemów 
z życia współczesnej młodzieży. Duża wnikliwość w przedstawieniu postaci mło
dej bohaterki, jej przeżyć i konfliktów może stanowić ciekawe studium problemu 
dla osób zainteresowanych zagadnieniami wychowawczymi. Książka Jana Kurczaba 
uzyskała wyróżnienie na Konkursie Wydawców, zorganizowanym w r. 1962 przez 
wydav.mictwa: PIW, „Czytelnik”, Wyd. Literackie i „Iskry”.

TADEUSZ HOLUJ. Drzewo rodzi owoc. Kraków 1963, WL, s. 258, 2 nlb., zł 16.— 
Akcja powieści rozgrywa się tuż po wojnie w pierwszych miesiącach kształto

wania się naszej współczesności. Na przykładzie doświadczeń głównego bohatera —
Romana Lutaka — ukazuje pisarz proces ideowego angażowania się w odbudowę 
kraju. Właściwa Hołujowi umiejętność zawiązywania ciekawych wątków fabu-
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larnych, żywe tempo akcji, bystra obserwacja czynią z tej książkrnprawtrarwTC-------
interesującą lekturę. Powieść nagrodzona w konkursie międzywydawniczyna 
w 1962 r.

OŁES HONCZAR. Człowiek i broń. Przeł. z ukr. Maria Traczewska. W-wa 1963, 
PIW, s. 422, 2 nlb., zł 20.—

Autor jest absolwentem Wydz. Filologicznego Uniwersytetu Charkowskiego. 
W 1941 r., jako student, zgłosił się ochotniczo do wojska i walczył na froncie aż 
do końca wojny. Przeżycia wojenne wywarły głęboki wpływ na jego psychikę 
i znalazły wyraz w szeregu utworów (trylogia „Chorążowie”, powieści „Tauria” 
i „Perekop”). W ostatniej powieści „Człowiek i broń” autor ponownie wraca do 
tematyki wojennej. Akcja toczy się w początkowym okresie wojny niemiecko-ra- 
dzieckiej na Ukrainie. Wątek główny stanowią dramatyczne dzieje batalionu ochot- 
ników-studentów Uniwersytetu Charkowskiego.

MIHAILO LALiC. Obława. Tłum. Maria Krukowska. W-wa 1963, PIW, s. 448, 
4 nlb., zł 25.—

Jest to czwarta z kolei powieść Lalicia — po „Weselu”, „Złej wiośnie” i „Górze 
Lelejskiej” — stanowiąca pewną całość z poprzednimi utworami poprzez wspólne 
miejsce akcji i postacie niektórych bohaterów, nawiązująca do czarnogórskiego 
ruchu oporu w czasie ostatniej wojny. Lalić — jeden z wybitniejszych pisarzy 
jugosłowiańskich średniego pokolenia — ukazując wycinek historii Czarnogóry — 
daje tutaj również wyraz swojej postawie filozoficznej na sprawy kształtowania 
się ludzkich losów w dramatycznych okolicznościach wojennych.

TADEUSZ KUDLIŃSKI. Gniew o Szoszannę. Powieść z dawnych dziejów Izraela. 
W-wa 1963, LSW, s. 510, 2 nlb. zł 34.—

Powieść oparta na biblijnym micie o wodzu ludu izraelskiego — Ifcie, który 
za zwycięstwo nad wrogiem składa ofiarę z życia swej jedynej córki Szoszanny. 
Autor rozpatruje problem od strony moralnej, ukazując tragedię ścierania się sfa- 
natyzowanego tradycjonalizmu z nowoczesnym racjonalizmem, reprezentowanym 
przez młodego rycerza Szemuela osamotnionego w swej walce z okrutną obycza
jowością. Wysiłki jego kończą się klęską. Powieść dostępna dla wszystkich, daje 
ciekawy obraz życia obyczajowego Izraela w dawnych wiekadh.

LUDWIK JERZY KERN. Bajki, bajki, bajki... Kraków 1963, WL, s. 152, ilustr. Da
niel Mróz, zł 20.—

Wiersze Kerna utrzymane w formie tradycyjnej alegorycznej bajki z morałem — 
poruszają problemy dobrze znane z codziennego życia, jak biurokracja, sobkostwo, 
pasożytnictwo, pyszałkowatość itp. Niektóre z bajek zbiorku znane są czytelnikom 
z ostatniej kolumny popularnego „Przekroju”. Książkę dowcipnymi rysunkami zilu
strował krakowski grafik Daniel Mróz.
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