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  Cyprian Norwid Promethidion

Micha³ Jagie³³o Próba rozmowy.
Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym
i �Tygodniku Powszechnym� 1945-1953

Obszerne, dwutomowe studium fenomenu prasowe-
go i intelektualnego, jakim by³y w okresie siedem-
dziesiêciolecia 1884-1953 czasopisma katolickie,
zw³aszcza �Przegl¹d Powszechny�, a pó�niej
�Tygodnik Powszechny�.
Interesuj¹ca panorama rozwoju i ewolucji nurtu
odrodzeniowego polskiego katolicyzmu: jego
sprzeciw wobec faszyzmu i nazizmu, odrzucenie
komunizmu, a tak¿e niezgoda na rasizm i antysemi-
tyzm. Wnikliwie przedstawiono problemy wspó³-
istnienia narodowo�ci, grup wyznaniowych i �ro-
dowisk intelektualnych, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem kwestii ¿ydowskiej, a na tym tle stanowi-
ska i zachowañ hierarchii ko�cielnej.

�Polish Libraries Today�, vol. 5

Pi¹ty numer angielskojêzycznego periodyku
po�wiêcony jest w ca³o�ci Bibliotece
Narodowej. Pomieszczone w nim artyku³y
przybli¿aj¹ zagranicznemu czytelnikowi
nie tylko tradycjê i historiê polskiej
Narodowej Ksi¹¿nicy, dzieje jej zbiorów,
ale tak¿e dzisiejsze problemy zwi¹zane
z opracowaniem bibliograficznym, nowymi
uregulowaniami prawnymi czy obs³ug¹
czytelników.
W dziale recenzji zaprezentowano najcie-
kawsze publikacje przygotowane i wydane
w ostatnich latach przez Bibliotekê
Narodow¹.
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W  n u m e r z e :

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j

Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.

W poezji Norwida zakocha³em siê dopiero pod koniec 1919 roku,
gdy dano mi [...] tekê norwidowsk¹ ojca [...]. Norwidyst¹ poczu³em
siê w 1935 roku, gdy spenetrowa³em zbiory rapperswilskie
oraz zbiory Biblioteki Krasiñskich i sam og³osi³em pierwsze swoje
norwidiana, norwidologiem za� dopiero w 1946, podczas mych zajêæ
zwi¹zanych z organizowan¹ wtedy wielk¹ wystaw¹ norwidowsk¹
� w obszernym wywiadzie Juliusz W. Gomulicki opowiada
o swoich d³ugoletnich pasjach zwi¹zanych z postaci¹ i twórczo�ci¹
wielkiego poety.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduje siê bogata kolekcja

norwidianów: autografy poety, pier-
wodruki jego utworów, grafika

i rysunki. O niektórych szczególnie
ciekawych obiektach z tej kolekcji
pisz¹: Halina Fedyna, Jolanta Ko-

sim, Katarzyna Raczkowska, Tere-
sa Sieniatecka i Hanna Widacka.

11 wrze�nia w siedzibie Biblioteki Narodowej
zosta³a otwarta wystawa po�wiêcona wydaw-
nictwom podziemnym �Wspania³e, kapital-
ne... Nie do publikacji!� Literatura piêkna
i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989.
Refleksjami wywo³anymi przez tê ekspozycjê
dzieli siê Miros³aw Chojecki, wspó³twórca
i animator niezale¿nego ruchu wydawniczego.

JULIUSZ  WIKTOR
GOMULICKI

W grudniu ubieg³ego roku Juliusz Wiktor Gomulicki podarowa³ Bibliotece Narodowej trzy karty
autografu Cypriana Norwida: M¹dro�æ � filozofia � wiedza (noty co do Greków).
Noty powsta³y prawdopodobnie w sierpniu 1848 roku podczas podró¿y poety po W³oszech i Morzu
�ródziemnym.
Jest to kolejny cenny rêkopis ofiarowany Bibliotece Narodowej przez wybitnego historyka literatury,
edytora i bibliofila. Wcze�niej Juliusz Wiktor Gomulicki przekaza³  Narodowej Ksi¹¿nicy rêkopisy
Juliana Tuwima � przek³ady: wiersza Dziki kwiat Sandora Petõfiego oraz Eugeniusza Oniegina
Aleksandra Puszkina.

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j
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KKKKKolegium Redakcyjne:olegium Redakcyjne:olegium Redakcyjne:olegium Redakcyjne:olegium Redakcyjne: Jadwiga Dąbrowska, Maciej Dąbrowski, Ewa Krysiak (Witryna
elektroniczna), Małgorzata Józefaciuk (redaktor prowadzący; Wiadomości, Galeria
Przyjaciół BN), Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Elżbieta Stefańczyk, Halina Tchórzewska-
-Kabata (redaktor prowadzący; „Czy będziesz wiedział co przeżyłeś...”), Wojciech Tysz-
ka, Mirosława Zygmunt (Informatorium), Wacław Żurek (Z oficyny BN). OpracowanieOpracowanieOpracowanieOpracowanieOpracowanie
redakcyjneredakcyjneredakcyjneredakcyjneredakcyjne: Zakład Redakcji Czasopism BN. Projekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficznyProjekt graficzny: Katarzyna Trzeszczkow-
ska. Tłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskieTłumaczenie angielskie: Wojciech Tyszka. Opracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczneOpracowanie techniczne: Alicja
Węgierska. Skanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracjiSkanowanie ilustracji: Andrzej Dybowski. DrukDrukDrukDrukDruk: Zakład Graficzny BN.
Adres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcjiAdres redakcji: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa,
tel. 608-27-30, 608-22-52, e-mail: bnczas@bn.org.pl. „Biuletyn” jest dostępny  w wersji
elektronicznej (oprac. Wojciech Buksowicz): http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.bn.org.pl/wydawnic.htm.bn.org.pl/wydawnic.htm.bn.org.pl/wydawnic.htm.bn.org.pl/wydawnic.htm.bn.org.pl/wydawnic.htm

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów i niewielkich zmian w tekście.

Na okładceNa okładceNa okładceNa okładceNa okładce: Cyprian Norwid, Uliczka rzymska, piórko-tusz, akwarela, 1866 r. (?)

Autorzy zdjęć w numerze: Piotr Andrzej Kasprzycki, Krzysztof Konopka,
Agata Pawlukiewicz, Paweł Szmidt

Cyprian Norwid Vade-mecum. Rêkopis w jêzykach
polskim i w³oskim. 1865-1866.
Reprodukowane karty � wyciête przez poetê z ko-
deksu lirycznego i wklejone do czystopisu Vade-
-mecum � zawieraj¹ koñcowy fragment wiersza
Fortepian Szopena.

http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm
http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm
mailto: bnczas@bn.org.pl
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� Rozmawiamy z okazji 180. rocz-
nicy urodzin Norwida i 150. uka-
zania siê w druku jego Promethi-
diona. Obie te rocznice zosta³y
uwzglêdnione w kalendarzu Bi-
blioteki Narodowej, która przy-
gotowa³a w lutym wystawê Auto-
grafy, rysunki i grafika Cypriana
Norwida w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej, a we wrze�niu swoje naj-
cenniejsze norwidiana wypo¿y-
czy³a na wystawê przygotowan¹
przez Muzeum Literatury.
� Bardzo siê cieszê z tej wrze�nio-
wej wystawy, o której urz¹dzenie
upomina³em siê ju¿ w latach osiem-
dziesi¹tych. Ja przecie¿, obdarzony
przez prof. Pigonia tytu³em Naczel-
nego Powiernika Spraw Norwidow-
skich, zawsze dba³em o takie ekspo-
zycje. W roku 1946 by³em np. wspó³-
autorem najwiêkszej dotychczas
wystawy norwidowskiej w Muzeum
Narodowym w Warszawie, w 1958
urz¹dzi³em Warszawsk¹ Wystawê
Norwida w Muzeum Literatury, a w
1969 wystawê Liryka i druk w Bi-
bliotece Narodowej.

Po upadku rz¹dów Gomu³ki, a ra-
zem z nim upadku Zenona Kliszki,
który by³ autentycznym wielbicie-
lem Norwida, nie mo¿na by³o urz¹-
dziæ wystawy w Bibliotece Narodo-
wej. Ju¿ w styczniu 1971 po�ród
dzia³aczy partyjnych pad³o mianowi-
cie ostrze¿enie, ¿e Norwid by³ �cz³o-
wiekiem Kliszki�! Absurdalna wypo-
wied� (popularna g³ównie na prowin-
cji) nie mog³a przecie¿ ca³kowicie
wykluczyæ obchodów norwidow-
skich, tote¿ Januszowi Odrow¹¿owi-
- Pieni¹¿kowi uda³o siê jednak prze-
myciæ wtedy tak¹ niewielk¹ wysta-
wê w Muzeum Literatury. Mia³em
i ja w niej udzia³, zarówno jako wy-
stawca jak i �wystawiennik�, urz¹dza-
j¹c w du¿ej sali na pierwszym piê-
trze ekspozycjê Z warsztatu norwi-
dologa i pokazuj¹c na niej wybrane
pozycje z moich zbiorów norwidow-
skich: autografy poety, pierwodruki
ksi¹¿kowe i czasopi�miennicze, do-
kumenty, wizerunki jego krewnych

i przyjació³, oryginalne mapy krajów
i plany miast, w których przebywa³
itd., itd. By³ to jedyny nowy a orygi-
nalny element owej wystawy.

� O ile wiemy, znane s¹ Panu nor-
widiana Biblioteki Narodowej,
w szczególno�ci w zakresie rêko-
pisów i pierwodruków.
� S³owa �znane� i �w szczególno�ci�
s¹ tu ca³kowicie nieadekwatne. Ja
przecie¿ w ci¹gu 30 lat, od listopada
1945 roku do koñca 1975, przeory-
wa³em siê kolejno przez wszystkie
norwidiana znajduj¹ce siê w tej ksi¹¿-
nicy. Najmniej wa¿ne by³y dla mnie
pierwodruki, mia³em ich bowiem,
w orygina³ach b¹d� w fotokopiach,
wiêcej ni¿ Biblioteka Narodowa, o rê-
kopisach za� i dokumentach, b¹d� sa-
mego Norwida, b¹d� osób z jego krê-
gu, mogê �mia³o powiedzieæ, ¿e ka¿-
dy z nich mia³em w rêku, a teraz
posiadam je w fotokopiach albo we
w³asnorêcznych odpisach. Co naj-
wa¿niejsze, uda³o mi siê odczytaæ te
wszystkie autografy Norwida, z któ-
rymi nie móg³ sobie poradziæ Zenon
Przesmycki (Miriam), charakteryzu-
j¹cy je w swych spisach jako �nieczy-
telne�, a tak¿e te, które zlekcewa¿y³
i których w ogóle nie mia³ zamiaru
opublikowaæ. Odczyta³em je, a pó�-
niej opublikowa³em, by³y za� miêdzy
nimi i takie liryczne arcydzie³a, jak
np. wiersz Nie my�l, nie pisz, albo
takie nieznane teksty, jak zarzucony
przez Norwida dramat Hrabina Pal-
myra, który liczy³ ponad 400 wersów,
Miriamowi za� uda³o siê odczytaæ
(i to z omy³kami) jedynie 26 pierw-
szych, po czym ca³y utwór uzna³ za
illegibilium.

Nie zaniedba³em równie¿ znajdu-
j¹cych siê w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej rysunków i akwarel Norwi-
da, pochodz¹cych prawie w ca³o�ci
z jego spu�cizny ocalonej przez Mi-
riama. Przejrza³am je wszystkie, ale
w takiej kolejno�ci, w jakiej wydo-
bywano je z zakamarków bibliotecz-
nych, i to zarówno w orygina³ach jak
i w fotokopiach.

� A jakie miejsce zajmuj¹ norwi-
diana Biblioteki Narodowej wo-
bec zbiorów innych wielkich bi-
bliotek krajowych?
� Zarówno w przypadku autografów
Norwida, jak i prawie we wszyst-
kich dzia³ach jego twórczo�ci Bi-
blioteka Narodowa zajmuje pierw-
sze miejsce, którego nikt jej ju¿ nie
odbierze. To samo miejsce, ale tyl-
ko ze wzglêdu na liczbê, zajmuje
równie¿ w przypadku rysunków
i szkiców rysunkowych oraz akwa-
rel. Je�li chodzi o prace graficzne,
to z Bibliotek¹ Narodow¹ mog¹ ry-
walizowaæ zarówno zbiory Mu-
zeum Narodowego w Warszawie,
jak i krakowskie zbiory Czartory-
skich. W przypadku pierwodruków,
Biblioteka posiada chyba egzempla-
rze wszystkich, o których wiemy,
wyj¹wszy tylko miniaturowy druk
ulotny Moja ojczyzna � Sfynx
(którego unikat sp³on¹³), a tak¿e
drugi taki miniaturowy druk pt.
Sursum corda z roku 1867. Ale
mo¿e i ten druczek Biblioteka zdo-
by³a po roku 1969? Ma go na pew-
no Biblioteka w Kórniku i mam ja
(choæ go na wiele lat utraci³em!).

¯adne proporcje nie s¹ tu jednak
wa¿ne, poniewa¿ Biblioteka Naro-
dowa, posiadaj¹c ca³¹ spu�ciznê �pa-
rysk¹� Norwida, dope³nion¹ zarów-
no przez Miriama jaki i przez pó�-
niejsze nabytki, jest najbogatsz¹ i w
ogóle nieporównywaln¹ z ¿adnymi
innymi instytucjami Skarbnic¹ Nor-
widowsk¹.

� A wracaj¹c do rêkopisów Nor-
wida � które z nich uwa¿a Pan za
najwa¿niejsze, najcenniejsze?
� Ach, w tym przypadku nie mam
w¹tpliwo�ci. Otó¿ takimi �arcy-
dzielnymi�, jakby powiedzia³ Mi-
riam, rêkopisami Norwida s¹ auto-
grafy Vade-mecum oraz jego trzech
przed�miertnych nowel, którym
nada³em w roku 1963 wspólny tytu³
Trylogia w³oska, a których osobne
tytu³y brzmi¹: Stygmat, Ad leones
oraz Tajemnica Lorda Singelworth.

Norwidiana Biblioteki Narodowej
Z JuliuszemWiktorem Gomulickim rozmawia Tadeusz J. ̄ ó³ciñski

Skarbnica N
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Redakcja PIW mia³a zastrze¿enia w
stosunku do mego tytu³u, ja go jed-
nak wybroni³em i upowszechni³em,
a przed sze�ciu laty mia³em tê do-
datkow¹ przyjemno�æ, ¿e z Pary¿a
przywieziono mi nowy przek³ad
francuski tych nowel (autorem po-
przedniego by³ nieod¿a³owany Paul
Cazin), zatytu³owany teraz, za moim
przyk³adem, Trilogie italienne.

 � A co pan powie na temat jubi-
leuszowego w tym roku Promethi-
diona?
 � Powtórzê to, co ju¿ napisa³em o
nim w swoim studium wstêpnym do
jego edycji z roku 1989. W skrócie:
podziwiam jego oryginaln¹ a znako-
mit¹ architekturê poetyck¹, przywi¹-
zuj¹c najwiêksz¹ wagê do Epilogu,
a w obu sk³adaj¹cych siê na ów poe-
mat dialogach zawsze siê z wielkim
szacunkiem zatrzymujê przy kilku
fragmentach, które �medalem przy-
s³owia� wpad³y do skarbca pamiêci
narodowej.

 � Nasze spotkanie to tak¿e bardzo
dobra okazja, ¿eby Pan wypowie-
dzia³ siê na temat przechowywa-
nych w Bibliotece Narodowej
prac artystycznych Norwida.
 � Wspomnia³em ju¿, ¿e pod wzglê-
dem liczby posiadanych przez ni¹ ry-
sunków � trzeba dodaæ, ¿e s¹ to prze-
wa¿nie szkice rysunkowe i przerysy
dokumentalne � wyprzedza ona po-
zosta³e biblioteki krajowe, ustêpuj¹c
im wszak¿e pod wzglêdem klasy ar-
tystycznej zbiorów. Mo¿e najdobit-
niej zilustrujê to na przyk³adzie Pism
wszystkich, gdzie na 142 takie pra-
ce, które wybra³em do reprodukcji,
tylko 41 pochodzi ze zbiorów Bi-
blioteki Narodowej, podczas gdy naj-
wiêcej ze zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Warszawie oraz ze zbiorów
krakowskich.

I Biblioteka Narodowa posiada
jednak znakomite rysunki Norwida,
¿e wymieniê tu przyk³adowo Noce
Junga, G³owê Chrystusa ukrzy¿o-
wanego, Niewiasty chananejskie,
Studium zamy�lenia oraz �mieræ,
starzec i dziecko, a tak¿e dwa zna-
komite, karykaturalne ujête, rysunki
piórkiem: Pani ma racjê oraz Zain-
teresowanie. Powa¿ne luki ma rów-
nie¿ Biblioteka Narodowa w dziale
norwidowskiej grafiki, chocia¿ ona

jedyna w Polsce posiada w swych
zbiorach album Wystawy Powszech-
nej w Nowym Jorku z roku 1853.
Pochwalê siê, ¿e to ja by³em cier-
pliwym po�rednikiem przy nabyciu
przez ni¹ tego albumu.

 � Pana zas³ug¹ jest nie tylko naj-
pe³niejsze wydanie, w jedenastu
tomach, ca³ej znanej do 1976 roku
spu�cizny literackiej Norwida, ale
równie¿ odszukanie i opubliko-
wanie wielu jego nieznanych rê-
kopisów, pierwodruków oraz ry-
sunków. Mo¿e warto jeszcze raz
przypomnieæ pana przygodê z Nor-
widem. Szczególnie na tle dzie-
wiêtnastowiecznych jeszcze doko-
nañ Pañskiego ojca, który by³
pierwszym odkrywc¹ Norwida,
oraz Miriama-Przesmyckiego,
który Panu przekaza³, jakby w te-
stamencie, trud dalszych poszuki-
wañ i odkryæ.
 � Powiedzia³ Pan �przygoda�. Otó¿
bardzo to trafne okre�lenie moich
pierwszych kontaktów z biografi¹
i twórczo�ci¹ Norwida, tym orygi-
nalniejszych, ¿e � mo¿na tak powie-
dzieæ � urodzi³em siê pod olejnym
portretem Norwida �pi¹cego, na-
malowanym przez Pantaleona Szyn-
dlera, swego rodzaju ucznia Norwi-
da, a nastêpnie przyjaciela mego

ojca. Otó¿ portret ten wisia³ nad biur-
kiem ojca, który w tym w³a�nie miej-
scu uczy³ mnie codziennie, a¿ do zgo-
nu, zarówno jêzyka polskiego jak
i dwóch obcych, a tak¿e historii
i geografii, przede wszystkim jednak
literatury polskiej i obcej. Ba, ale on
dopiero w 1915 roku, gdy w³a�nie
koñczy³em sze�æ lat, powiedzia³ mi,
¿e ów obraz przedstawia �wielkiego
poetê polskiego Cypriana Norwida�.

W poezji Norwida zakocha³em siê
dopiero pod koniec 1919 roku, gdy
dano mi do przejrzenia, a pó�niej
przekazano na w³asno�æ, tekê norwi-
dowsk¹ ojca, co spowodowa³o, ¿e
w moich pó�niejszych podró¿ach po
czasopismach polskich XIX wieku
zawsze odnotowywa³em sobie wszel-
kiego rodzaju norwidiana. Norwidy-
st¹ poczu³em siê w 1935 roku, gdy
spenetrowa³em zbiory rapperswil-
skie oraz zbiory Biblioteki Krasiñ-
skich i sam og³osi³em pierwsze swo-
je norwidiana, norwidologiem za� �
dopiero w 1946, podczas mych za-
jêæ zwi¹zanych z organizowan¹ wte-
dy wielk¹ wystaw¹ norwidowsk¹.
Przekona³em siê mianowicie, ¿e
prof. Wac³aw Borowy, uwa¿any wte-
dy za najwiêkszego znawcê Norwi-
da, obejmowa³ swoj¹ wiedz¹ prawie
wy³¹cznie publikacje norwidowskie
og³oszone i skomentowane po roku

Juliusz W. Gomulicki (na prawo) i Tadeusz Żółciński podczas wywiadu dla „Biuletunu
Informacyjnego BN”
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1904, gdy tymczasem ja, dysponu-
j¹c równie¿ prawie tak¹ sam¹ wiedz¹,
dope³ni³em j¹ jeszcze dwudziestolet-
ni¹ lektur¹ rêkopisów Norwida, a tak-
¿e dziewiêtnastowiecznych czaso-
pism oraz pamiêtników obyczajo-
wych i literackich. I ja wiêc, podobnie
jak Miriam, odbywa³em bezustannie
swoj¹ �odysejê norwidowsk¹�, ci¹-
gle odkrywaj¹c nieznane innym l¹dy
i ludy.

Wszystkie takie podró¿e odbywa-
³y siê, co nader wa¿ne, na tle moich
bardzo rozleg³ych studiów innego ro-
dzaju. Konkretnie za� � starannych
lektur z zakresu psychologii, historii
i filologii oraz literatury. Pomaga³a
mi w tych studiach moja lekturowa
wielojêzyczno�æ oraz bardzo wcze-
�nie opanowana wiedza o naukach po-
mocniczych historii i filologii, a tak-
¿e � o dziwo! � moje uniwersyteckie
studia prawnicze, podczas których
z zami³owaniem przyk³ada³em siê do
zdobywania wiedzy o postêpowaniu
w procesach karnych, a wiêc równie¿
o g³ównych elementach dochodzenia
s¹dowego oraz kryminalistyki. A to
przecie¿ �wiat tysi¹ca przygód oraz
trudnych zagadek.Takie samo nasta-
wienie mia³ Przesmycki (równie¿
prawnik ze studiów uniwersyteckich)
i ono w³a�nie by³o mo¿e pocz¹tkiem
jego dwóch kolejnych odysei: pierw-
szej w poszukiwaniu wszystkiego, co
wi¹za³o siê z osob¹ i twórczo�ci¹
Hoene Wroñskiego, drugiej � w po-
szukiwaniu wszystkiego, co norwi-
dowskie.

Ani on, ani ja nie mieli�my przy
tym ¿adnych ambicji akademickich.
Ja ponadto jeszcze w roku 1953 nie
wiedzia³em, ¿e przyjdzie mi zabraæ
siê kiedy�, i to bez ¿adnych pomoc-
ników, do odczytania, skomentowa-
nia i wydania drukiem Pism wszyst-
kich Norwida. Uczyni³em to jednak
i by³em w stanie jeszcze raz je opu-
blikowaæ, i to w kszta³cie o wiele
lepszym i pe³niejszym � w latach
osiemdziesi¹tych. Niestety, stosun-
ki wydawnicze ca³kowicie siê wtedy
zmieni³y i musia³em poprzestaæ na
publikacji rozszerzonego trzeciego
wydania opracowanych przez siebie
Pism wybranych Norwida.

Nie uda³o mi siê równie¿ og³o-
siæ, chocia¿ mia³em na to umowê,
moich licznych a rozproszonych stu-
diów, szkiców i przyczynków norwi-

dowskich. Ba, nie uda³o mi siê na-
wet namówiæ wydawcy do publiko-
wania, choæby raz w roku, niewiel-
kich zeszytów norwidowskich,
w których móg³bym umieszczaæ
krótkie noty po�wiêcone rozmaitym
przyczynkom do biografii i twórczo-
�ci Norwida, opartym na mych wie-
loletnich poszukiwaniach i bada-
niach.Takim wa¿nym przyczynkiem,
opublikowanym w roku 1996, by³a
moja ksi¹¿eczka pt. Kêpa niezapo-
minek. Teraz z kolei siedzê nad ob-
fitym materia³em zgromadzonym do
ksi¹¿ki Kamila i Kamil, czyli Dzie-
je wielkiej mi³o�ci Norwida. Wa¿-
na to robota, nie tylko poszerzaj¹ca
biografiê Norwida i przekre�laj¹ca
wiele utrwalonych w druku b³êdów
i stereotypów jego biografii, ale
przede wszystkim pog³êbiaj¹ca na-
sz¹ wiedzê o Norwidzie-cz³owieku,
nosz¹cym w sobie, przez ca³e czter-
dzie�ci lat, bolesn¹ a niezasklepio-
n¹ ranê.

 � Dobrze wiadomo, ¿e jest Pan w
posiadaniu licznych a rzadkich,
czêsto za� zupe³nie nieznanych,
norwidianów. W ubieg³ych latach
pokazywa³ Pan niektóre z nich na
wystawach publicznych, a od pew-
nego czasu ukazuj¹ siê one na au-
kcjach antykwarycznych. Czy s¹
po�ród nich takie, które chcia³by
Pan przekazaæ do zbiorów Biblio-
teki Narodowej?
 � To wszystko zale¿y od moich sto-
sunków z Bibliotek¹, a musi pan wie-
dzieæ, ¿e przez ponad 50 lat by³em
norwidowskim konsultantem trzech
kolejnych kierowników Zak³adu Rê-
kopisów Biblioteki Narodowej:
Bogdana Horodyskiego (pó�niej na-
czelnego dyrektora Biblioteki), Bo-
gumi³a Stanis³awa Kup�cia oraz An-
drzeja Pibera.
Zainicjowa³em wówczas jedn¹ pu-
blikacjê katalogow¹, zweryfikowa-
³em opisy katalogowe norwidianów
po Miriamie i by³em wzywany jako
ekspert w przypadku ka¿dego zaofe-
rowanego Bibliotece norwidianum.
Piberowi, mówi¹c nawiasem, uda³o
siê przeprowadziæ zakupienie przez
Bibliotekê dwóch nale¿¹cych do
mnie cennych autografów Norwida
(te sam jej zaproponowa³em) oraz
jednego �bezcennego�, a mianowi-
cie jego Autobiografii (nabycie tego

trzeciego autografu zaproponowa³
mi i doprowadzi³ do skutku sam Pi-
ber).

Ile mo¿na zyskaæ na mojej eksper-
tyzie, przekona³a siê przed kilku laty
p. Alicja ̄ endara,ówczesny kierow-
nik Zak³adu Zbiorów Ikonograficz-
nych. Zaprosi³a mnie mianowicie do
obejrzenia zaoferowanego jej albu-
mu, w którym znajdowa³ siê równie¿
rysunek z sygnatur¹ Norwida. Otó¿
natychmiast odkry³em w nim jeszcze
dwa inne, niesygnowane, ale bardzo
interesuj¹ce norwidiana: jego kary-
katuralnie ujêty autoportret oraz ka-
rykaturê Lelewela, przedstawionego
w postaci sowy, mówiono o nim bo-
wiem, ¿e najlepiej widzi w ciemno-
�ciach. Te kontakty urwa³y siê, ze
szkod¹ dla Biblioteki, ja jednak nie
zapomnia³em o jej zbiorach norwi-
dowskich, które powiêkszy³em w
grudniu ubieg³ego roku, ofiarowuj¹c
do nich sze�ciostronicowy autograf
Norwida O dwunastu mêdrcach1.

Pan pyta, czy chcia³bym �przeka-
zaæ� Bibliotece jakie� inne norwidia-
na. Otó¿ je�li chodzi o autografy, to
mam jedynie lu�ne kartki z jego no-
tesu, wype³nione tekstami z zakresu
filozofii i historii. Cztery z nich wy-
drukowa³ ju¿ przed dwoma laty
w osobnej ksi¹¿eczce bibliofilskiej
Janusz Odrow¹¿-Pieni¹¿ek, tote¿
jemu w³a�nie obieca³em wszystkie
nastêpne, które wzbogac¹ niewielki,
ale bardzo interesuj¹cy zbiór norwi-
dianów Muzeum Literatury. Ja wszak-
¿e posiadam jeszcze co� wa¿niejsze-
go, a mianowicie ponad 100 teczek
nale¿¹cych do mego warsztatu nor-
widowskiego.W jednych znajduj¹ siê
materia³y do biografii Norwida (ge-
nealogia, rodzice, krewni i przyjacie-
le, podró¿e, przygody, groby itd.),
a w innych � do jego twórczo�ci (np.
oddzielne teczki po�wiêcone ka¿de-
mu z jego poematów i dramatów). Te
norwidiana stanowi¹ jednak cz¹stkê
du¿ego archiwum rodzinnego, lite-
rackiego i naukowego, które pragnê
przekazaæ w ca³o�ci której� z biblio-
tek warszawskich, pod warunkiem, ¿e
zgodzi siê na moje wytyczne doty-
cz¹ce jego uk³adu, a tak¿e kolejno�æ

 1 W zbiorach BN zapisany pod numerem
Akc. 16663 Cyprian Norwid Mądrość – fi-
lozofia – władza (noty co do Greków).
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S³ów kilka
o Promethidionie

przekazywanych jej materia³ów.
Je�li Biblioteka Narodowa przy-
jê³aby takie warunki, to ju¿ w
pierwszej po³owie przysz³ego
roku móg³bym zacz¹æ przekazy-
wanie jej mego daru archiwal-
nego.

 � Jeszcze jedno pytanie. Jak
Pan ocenia coraz czê�ciej po-
jawiaj¹ce siê w druku, ale te¿
coraz czê�ciej skierowane pod
adresem bardzo w¹skiego krê-
gu czytelników, ksi¹¿ki po-
�wiêcone Norwidowi?
 � To, ¿e siê ukazuj¹ i ¿e coraz
bardziej poszerzaj¹ wiedzê o tym
wielkim poecie, g³ównie za�
o rozmaitych, a czêsto bardzo
osobistych sposobach �czytania�
Norwida, to przecie¿ bardzo do-
brze. Szkoda jedynie, ¿e do pisa-
nia tych ksi¹¿ek zabieraj¹ siê po-
loni�ci tak krótko jeszcze i tak
powierzchownie obcuj¹cy z Nor-
widem, a ponadto nieprzygotowa-
ni do patrzenia na jego utwory
w odpowiednim kontek�cie. Po
pierwsze, w kontek�cie jego ca-
³ej twórczo�ci i biografii, po dru-
gie, w kontek�cie historycznym
i historycznoliterackim, polskim
i europejskim (nawet amerykañ-
skim). Przesmycki i Borowy do-
czekali siê pod tym wzglêdem
swego nastêpcy. Ja swojego ju¿
nie doczekam.

Powracaj¹c do pañskich uwag,
dodam wszak¿e, i¿ bardzo wyso-
ko ceniê te norwidiana, które po-
chodz¹ z prowadzonej przez prof.
Jadwigê Puzyninê na Uniwersy-
tecie Warszawskim Pracowni Jê-
zyka Cypriana Norwida. Bardzo
du¿o zastrze¿eñ wysun¹³bym
z kolei pod adresem nowych edy-
torów poszczególnych dzie³ Nor-
wida (gdybym pisa³ recenzje nor-
widowskie, móg³bym to przeko-
nywaj¹co udowodniæ). Z praw-
dziw¹ rado�ci¹ z kolei patrzê na
pracê poznañskich norwidolo-
gów, które (tak, bo to kobiety!)
ju¿ od wielu lat przygotowuj¹ tak
bardzo potrzebny obszerny (chy-
ba trzytomowy) Kalendarz ¿ycia
i twórczo�ci Norwida.

� Dziêkujê za rozmowê.

O genezie poematu
Promethidion. Rzecz w dwóch dya-
logach z epilogiem powsta³ prawdo-
podobnie w latach 1848-1850. Na
jego kszta³t z³o¿y³y siê do�wiadcze-
nia i przemy�lenia poety wyniesio-
ne zarówno z Warszawy (druga po³o-
wa lat 30. XIX w.), jak i z rozpoczê-
tego w 1842 roku pobytu w Europie,
obejmuj¹cego Monachium, Wene-
cjê, Florencjê, Rzym, Berlin, Bruk-
selê i Pary¿.

Wa¿n¹ rolê w formu³owaniu po-
gl¹dów poety na sztukê, filozofiê,
historiozofiê � obok studiów i lek-
tur � spe³nia³y licznie prowadzone
dyskusje. Wiele z nich odby³o siê
podczas sobotnich spotkañ �przy
herbacie� urz¹dzanych w Rzymie
(najprawdopodobniej od po³o-
wy1847 roku do marca 1848 roku)
najpierw przez Stanis³awa Egberta
Ko�miana, a pó�niej przez Norwida
i Edwarda £ubieñskiego. Udzia³
w nich brali m.in. Ludwik Orpiszew-
ski, kierownik rzymskiej agencji
Czartoryskich, archeolog Ludwig
Korwin Jastrzêbski, poeta Józef
Bohdan Zaleski, kompozytor Ga-
briel Ro¿niecki oraz ksiê¿a zmar-
twychwstañcy � Aleksander Je³o-
wicki, Hieronim Kajsiewicz, Józef
Hube i Hipolit Terlecki.

Norwid w tym czasie du¿o ryso-
wa³ i malowa³, a tak¿e pisa³ � m.in.
dramat Zwolon (1849) oraz trylogiê
Pie�ñ spo³eczna, sk³adaj¹c¹ siê
z trzech wierszowanych traktatów:
Pie�ni spo³ecznej cztery stron
(1849), Niewola (1849), Psalmów-

-psalm (1850). Pracowa³ tak¿e nad
szeroko pomy�lan¹ �histori¹ sztuk�,
któr¹ wiosn¹ 1850 roku Adam Po-
tocki zgodzi³ siê wydaæ w³asnym na-
k³adem. Honorarium autorskie mia-
³o wynie�æ 4000 franków wyp³aca-
nych ratami po nades³aniu do Kra-
kowa kolejnych partii dzie³a.
W sierpniu 1850 roku Norwid prze-
s³a³ dwadzie�cia kart rêkopisu zaty-
tu³owanego Sztuka w obliczu dzie-
jów, jako Syntetyki ksiêga pierw-
sza, a Potocki wyp³aci³ mu zaliczkê
w wysoko�ci 1500 franków, która
umo¿liwi³a poecie sp³acenie najwa¿-
niejszych d³ugów i zapewni³a mu
okres wzglêdnego spokoju.

Jeszcze dwa wydarzenia wp³ynê³y
na ostateczny kszta³t Promethidiona.
W 1849 roku umar³ Fryderyk Chopin:
W Polsce od grobu Fryderyka Cho-
pina rozwinie siê sztuka jako powo-
ju wieniec, przez pojêcia nieco su-
mienniejsze o  f o r m i e  ¿ y c i a,  to
jest o kierunku piêknego, i  o  t r e -
� c i  ¿ y c i a,  to jest o kierunku do-
bra i prawdy. W t e d y   a r t y z m
s i ê  z ³ o ¿ y   w   c a ³ o � æ   n a r o -
d o w e j  s z t u k i. (Promethidion.
Epilog, IV).
W tym samym roku zmar³ te¿ naj-
wierniejszy przyjaciel Norwida �
W³odzimierz £ubieñski, któremu
Promethidion jest zadedykowany.

Pierwsze wydanie
W listopadzie 1850 roku Promethi-
dion odczytany zosta³, przebywaj¹-
cym wówczas w Pary¿u, Zygmunto-
wi Krasiñskiemu i Augustowi Ciesz-

W 1851 roku został ogłoszony drukiem Promethidion –
 – utwór, określony kilkadziesiąt lat później przez
Zenona Przesmyckiego przedziwną, proroczą ewangelią
sztuki. Biblioteka Narodowa uczciła 150. rocznicę tego
wydarzenia wystawą Autografy, rysunki i grafika Cypriana
Norwida w zbiorach Biblioteki Narodowej (27 lutego br.)
włączając się w ten sposób w inaugurację ogólnopolskich
obchodów Roku Norwidowskiego.Odrębne miejsce
poświęcono kolejnym wydaniom Promethidiona.
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kowskiemu. Poemat spotka³ siê z ich
krytycznymi uwagami i brakiem zgo-
dy na pokrycie kosztów wydania
utworu.

Ostatecznie publikacja dosz³a do
skutku dziêki genera³owej Marii
Dziekoñskiej, jej córce z pierwszego
ma³¿eñstwa, Laurze z Górskich Czo-
snowskiej, oraz bratanicy genera³a,
Michalinie Dziekoñskiej, pó�niejszej
Bronis³awowej Zaleskiej. W grudniu
1850 roku poeta przekaza³ Laurze
Czosnowskiej rêkopis Promethidio-
na, uzupe³niony m.in. wierszowanym
Wstêpem skierowanym do Krasiñ-
skiego i Cieszkowskiego. Ca³o�æ zo-
sta³a wydrukowana nak³adem autora
w formie broszury w paryskiej dru-
karni L. Martineta. Ze znajduj¹cych
siê w zbiorach Biblioteki Narodowej
piêciu egzemplarzy tego wydania, je-
den opatrzony jest autografem poety.
Rêkopis poematu nie ocala³ (prawdo-
podobnie przepad³  w drukarni).

29 stycznia 1851 roku Norwid pi-
sa³ do Adama Potockiego: za dni
piêtna�cie odbierzesz, Szanowny
Panie, pismo moje pod nazw¹ Pro-
methidion, w którym g³ówne bazy
rozro�niêcia i wybudowania sztuki
w polskiej my�li s¹ skre�lone � for-
m¹, któr¹ uzna³em za stosown¹
i która z w³a�ciwym mi jêzykiem
nieroz³¹cznie zbratana. To ju¿ [...]
w ³ a s n y m   k o s z t e m   w y d a -

³ e m. Nie po�wiêci³em go Tobie, Pa-
nie, bo nie bêdzie �wietnie przyjê-
tym, bo bêdzie przyjêtym z czasem
rzeczywi�cie, wiêc nie�wietnie
w �wiat wyjdzie, po�wiêci³em je
z m a r ³ e m u � przyjacielowi
memu.... Bom i ja zmar³y jest.

Dnia 11 lutego 1851 roku broszu-
rê mia³ ju¿ w rêku Bohdan Zaleski.
W swoich notatkach zapisa³: Dziwnie
mnie usposobi³ umys³ Promethidion
Norwida. Im d³u¿ej i pilniej wczytu-
jê siê weñ, tym lepiej widzê, jaka tam
g³¹b ducha. Niew¹tpliwie Norwid
genialny, a tu jeszcze i aposto³
prawdy, i prorok, i wielki artysta. S¹
i my�li alembikowane, i w³oskie con-
cetti, ale co za bogactwo inteligen-
cji i jêzyka. Duma³em d³ugo... Uwa-
gami tymi, niestety, nie podzieli³ siê
ze wspó³czesnymi, a jedynie lapidar-
nie napisa³ do Seweryna Goszczyñ-
skiego: warto, a¿eby� przeczyta³
Promethidiona Norwidowego.

Poemat wywo³a³ w�ród wspó³cze-
snych sprzeczne opinie. Do zacie-
k³ych jego przeciwników nale¿eli
m.in. Kajetan i Andrzej Edward Ko�-
mianowie, Franciszek Wê¿yk i Fran-
ciszek Morawski, W³adys³aw Dien-
heim-Chotomski, Lucjan Siemieñ-
ski, Konstanty Gaszyñski i Julian
Klaczko. Opublikowane przez nich
wypowiedzi zepchnê³y Promethi-
diona na piêædziesi¹t lat do literac-
kiego lamusa. Jak stwierdzi³ Zenon
Przesmycki: wielka my�l polska �
skutkiem niechêci swoich � nie zdo-
³a³a ujawniæ siê i zaw³adn¹æ �wia-
tem. Zaw³adnêli nim inni, szczê-
�liwsi, Anglicy Ruskinowie i Mor-
risowie, rozwijaj¹cy � acz nie tak

wszechstronnie i bardziej empirycz-
nie � analogiczne idee.

Kolejne edycje
To w³a�nie Miriam przywróci³ Pro-
methidiona kulturze polskiej i nada³
mu w³a�ciw¹ rangê. Od momentu pu-
blikacji w �Chimerze� w 1904 roku
(tom VIII) poemat przez kilkadzie-
si¹t lat znajdowa³ siê w centrum za-
interesowania zarówno badaczy, jak
krytyków i publicystów, a tak¿e zwy-
k³ych czytelników.

Szczególnym zainteresowaniem
Promethidion cieszy³ siê w dobie
M³odej Polski i w dwudziestoleciu
miêdzywojennym. Do zawartych
w nim koncepcji nawi¹zywali m.in.
Stanis³aw Witkiewicz i Stanis³aw
Brzozowski. O Promethidionie pisali
Zenon Przesmycki, Wac³aw Borowy,
Tadeusz Makowiecki, Stanis³aw Mal-
czart, Janusz Piechocki, Zofia Szmyd-
towa, Henryk Siewierski, Irena S³a-
wiñska, Maria Straszewska i wielu in-
nych badaczy literatury polskiej.

Mimo to � jak pisa³ Andrzej Mie-
rzejewski � niejednokrotnie sygna-
lizowano istnienie w poetyckich
�dialogach o sztuce� zagadnieñ
�niewystarczaj¹co [...] wy�wietlo-
nych�. Stwierdzenie to do dzisiaj za-
chowa³o aktualno�æ. I wiele na to
wskazuje, ¿e wci¹¿ nale¿y do nich
równie¿ s³ynna Norwidowska for-
mu³a � z pierwszego dialogu Pro-
methidiona � piêkna jako �kszta³tu
Mi³o�ci�*.

 Osobne, krytyczne wydania Pro-
methidiona przygotowali: Roman
Zrêbowicz (1922), Wiktor Prze-
c³awski (1923), Antoni Zaleski
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Pierwodruki pism
Norwida w zbiorach
Biblioteki Narodowej

Z a ¿ycia Norwida wyszed³ tyl-
 ko jeden wiêkszy tom, wy-
 dany w Lipsku nak³adem ofi-

cyny Brockhausa w 1863 r. Opubliko-
wane wówczas Poezye zawieraj¹,
prócz wyboru liryki, poemat Quidam,
szkic O sztuce, dramat Krakus, no-
wele Cywilizacja, Garstka piasku
i Bransoletka. Rok pó�niej, równie¿
w Lipsku, ukaza³ siê tomik zawieraj¹-
cy rapsody Niewola i Fulminant.

Inne teksty ukazywa³y siê w Pary-
¿u, g³ównie w wydawnictwie Marti-
neta (Wigilia 1848, Jeszcze s³owo
(czyni¹cym pokój przypisane) 1848,
Promethidion 1851, Na zgon �.p.
Jana Gajewskiego... 1858, Garstka
piasku 1859, O sztuce (dla Pola-
ków) 1858, O Juliuszu S³owackim
w sze�ciu publicznych posiedze-
niach 1861), a tak¿e w drukarni Rou-
ge et Companie, gdzie w 1867 r. wy-
drukowano niewielk¹ liczbê egzem-
plarzy ulotki Sursum corda.

 W Poznaniu, w wydawnictwie
Stefañskiego, opublikowano utwory:
Pie�ni spo³ecznej cztery stron
(1849) i Zwolon (1851).

W Petersburgu nak³adem Wolffa
ukaza³ siê w 1858 roku zbiorowy
tom poezji Gaszyñskiego, Norwida i
Czajkowskiego, a rok pó�niej publi-

kacja zawieraj¹ca miniaturê drama-
tyczn¹ Auto-da-fé i poemat Szczesna.
W Warszawie w 1866 r. (wed³ug cy-
towanej bibliografii Gomulickiego)
lub w 1869 r. (wed³ug biogramu wy-
dawcy Józefa Ungra w S³owniku pra-
cowników ksi¹¿ki polskiej) wydano
nuty pie�ni Adolfa Boguckiego Ru-
sa³ka do fragmentu m³odzieñczego
wiersza Norwida Marzenie.

Ostatnim tekstem Norwida opubli-
kowanym za ¿ycia poety by³ wyk³ad
Rzecz o wolno�ci s³owa (Pary¿, Ksiê-
garnia Luksemburska, 1869),wydany
sumptem s³uchaczy, ale zatrzymany
na sk³adzie. Liczne utwory, przewa¿-
nie wiersze, mia³y swoje pierwodru-
ki w czasopismach.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduj¹ siê egzemplarze niemal
wszystkich edycji Norwida, które
ukaza³y siê na pewno za ¿ycia poety i
nie zaginê³y; brakuje tylko druku ulot-
nego Sursum corda zawieraj¹cego
wiersz Encyklika oblê¿onego. Bi-
blioteka Narodowa posiada jeden eg-
zemplarz Zwolona, piêæ � Pro-me-
thidiona; pozosta³e publikacje
w dwóch, trzech lub czterech egzem-
plarzach. Razem 42 jednostki biblio-
teczne (40 woluminów, gdy¿ trzy dru-
ki ulotne s¹ w klocku).

Najwiêcej pierwodruków norwi-
dowskich pochodzi ze zbiorów bati-
gnolskich (w�ród nich a¿ cztery
z piêciu znajduj¹cych siê w zbiorach

Wobec ogromnego rozproszenia spuścizny Norwida, tym
cenniejsze są te nieliczne publikacje, które były wydane za
życia poety i zachowały się do naszych czasów. Sporządzający
bibliografię Norwidowską Juliusz Wiktor Gomulicki doliczył się1

siedemnastu wydań „autorskich”, z czego jedną trzecią
stanowią druki ulotne. Liczba ta obejmuje również zaginiony
dwukartkowy druk z wierszami Moja ojczyzna i Sfinks (1861)
oraz zaginiony lub w ogóle istniejący tylko w bibliografiach jako
zapowiedź wydawnicza, legendarny tytuł Gromy i pyłki, wydany
lub przewidziany do druku w Brukseli około1865 roku.

1 C. Norwid Pisma wszystkie, t. 11, War-
szawa 1976, s. 279.

* Do grona „wyświetlaczy” tej formu-
ły dopisał się w Roku Norwidowskim
Eligiusz Szymanis niezwykle intere-
sującą przedmową do wydanego we
wrześniu 2001 roku przez Bibliote-
kę Narodową albumiku rysunków
Cypriana Norwida pt. Anioły.

(1985, w opracowaniu graficz-
nym Macieja Buszewicza), Mie-
czys³aw Inglot (1995), Stefan
Sawicki (1997). Setna rocznica
opublikowania poematu uczczo-
na zosta³a edycj¹ bibliofilsk¹ ilu-
strowan¹ drzeworytami Wac³awa
Radwana (Warszawa, Drukarnia
Akademii Sztuk Plastycznych,
1951). W 1968 roku, dziêki Za-
k³adowi Narodowemu im. Osso-
liñskich, ukaza³ siê reprint pierw-
szego wydania.

Promethidion nie mia³ nato-
miast szczê�cia do t³umaczeñ.
Jego fragmenty ukaza³y siê: w jê-
zyku czeskim (t³. Franti�ek Kva-
pil w: Polská moderni poesie,
Praha 1922), w jêzyku bu³gar-
skim (t³. Dora Gabe-Peneva,
�Polsko-Balgarski Pregled�
1923 nr 22) i w jêzyku francu-
skim (t³. Paul Cazin w: C. Nor-
wid Le stigmate, Paris 1932); ca-
³o�æ jedynie w jêzyku francuskim
(t³. Joseph Pérard. Paris, Bibl.
Polonaise, 1939).

Słowo – jest czynu te-
stamentem;
czego siê nie mo¿e czynem do-
pi¹æ, to siê w s³owie t e s t u j e �
przekazuje; takie tylko s³owa s¹
potrzebne i takie tylko zmar-
twychwstaj¹ czynem.
Takim s³owem, tak jak ca³a twór-
czo�æ Norwida � i literacka, i pla-
styczna, sta³ siê Promethidion. A
mo¿e lepiej powiedzieæ: ci¹gle
siê staje... albowiem
...i s³uchacz, i widz jest artyst¹,
Lecz  p r y m e m ten,  a  owy nie-
zbêdnym chórzyst¹;
Wiêc st¹d chórzysta w innej
p r y m e m  jest  operze,
A  p r y m � chórzyst¹ widzem
w nie swej atmosferze;
I tak siê �piewa ona pie�ñ mi³o-
�ci dawna.

 Katarzyna Raczkowska
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BN egzemplarzy Promethidiona!),
pozosta³e pochodz¹ z kolekcji Zeno-
na Przesmyckiego, z Biblioteki Or-
dynacji Krasiñskich oraz z imiennych
spu�cizn przekazywanych Bibliotece
w latach miêdzywojennych. Innym
�ród³em jest tzw. stary zasób, obej-
muj¹cy przejête przed wojn¹ ksi¹¿ki
niewiadomej proweniencji, i przeka-
zane po wojnie zbiory zabezpieczo-
ne. Niewiele egzemplarzy ma akce-
sjê kupna, zwykle z lat czterdziestych.
Wzglêdnie najnowszym nabytkiem s¹
dwa egzemplarze nut pie�ni Rusa³ka:
jeden zakupiono w 1960 roku, drugi
w 1973.

Biblioteka Narodowa posiada czte-
ry egzemplarze lipskiego wydania
Poezyj, z których ka¿dy ma ciekaw¹
historiê udokumentowan¹ przez wid-
niej¹ce na nich znaki w³asno�ci.
Pierwszy (z piecz¹tk¹: �W³asno�æ Ga-
briela Lipskiego�) pochodzi ze stare-
go zasobu BN; drugi � ze spu�cizny
t³umacza i wydawcy Aleksandra He-
flicha (o wcze�niejszych dziejach
ksi¹¿ki �wiadczy piecz¹tka Zygmunta
Kramsztyka, znanego lekarza okulisty,
zajmuj¹cego siê te¿ krytyk¹ literac-
k¹); trzeci � �z darów po�miertnych
Aloizego W³adys³awa z Damajowic
Strzembosza�, kustosza Biblioteki
Polskiej w Pary¿u, którego spu�ciznê
Biblioteka Narodowa otrzyma³a

w 1927 r.; czwarty � z przekazanej
w latach trzydziestych spu�cizny
Adama Antoniego Kryñskiego, zna-
nego jêzykoznawcy, wspó³autora tzw.
warszawskiego S³ownika jêzyka
polskiego.

Poezye z ksiêgozbioru Kryñskie-
go wyró¿niaj¹ siê efektown¹ opraw¹
z fakturowanego wi�niowego p³ótna,
z t³oczon¹ na ok³adce z³ot¹ plakietk¹
ze znakiem serii, przedstawiaj¹cym
postaæ anio³a w otoczeniu sztandarów,
tarcze z Or³em, Pogoni¹ i �w. Jerzym.
Powy¿ej widnieje napis z nazw¹ serii
(Biblioteka Pisarzy Polskich), a po-
ni¿ej nazwisko wydawcy (F.A. Broc-
khaus). Charakterystyczny jest eksli-
bris Kryñskiego z jego fotografi¹.

Znaki w³asno�ci na pozosta³ych
pierwodrukach s¹ równie¿ �wiadec-
twem ich dziejów. Oprócz licznych
pieczêci Szko³y Polskiej w Batignol-
les s¹ to piecz¹tki (a niekiedy i eksli-
brisy): literata i prawnika Leopolda
Meyeta, którego spu�cizna trafi³a do
Biblioteki Krasiñskich w 1912 r.,
wspomnianego wy¿ej W³adys³awa
Alojzego Strzembosza, Wiktora Go-
mulickiego (na egzemplarzu rozpra-
wy Norwida O Juliuszu S³owackim...
ze zbiorów Heflicha), Karola Ru-
prechta, dyrektora z Batignolles, Wie-
s³awa D¹browskiego, Edwarda Roza-
neckiego. O dramatycznych losach
ksiêgozbioru Biblioteki Narodowej
przypomina okupacyjna pieczêæ: �Sta-
atsbibliothek Warschau� przybita na
broszurze O sztuce (dla Polaków).

Burzliwe dzieje niew¹tpliwie ma
te¿ za sob¹ oprawny w fioletowy pó³-
skórek klocek zawieraj¹cy druki
ulotne: Wigilia, Jeszcze s³owo (czy-
ni¹cym pokój przypisane) i Na
zgon �.p. Jana Gajewskiego..., prze-
kazany przez Biuro Rewindykacji
i Odszkodowañ.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
dwa egzemplarze z autografami poe-
ty. Przede wszystkim nosz¹cy pie-
czêæ Biblioteki Polskiej w Batignol-
les Promethidion, z dedykacj¹ �
prawdopodobnie dla Augusta Ciesz-
kowskiego, lecz niezbyt czyteln¹:
�Aug: C-mu w dowód g³êbokiego
powa¿ania�. Dedykacja nie jest pod-
pisana przez autora, lecz pisana jego
rêk¹. Podpis �Cypryjan Norwid�
znajduje siê natomiast na pochodz¹-
cym ze starego zasobu egzemplarzu
druku ulotnego Jeszcze s³owo (czy-

ni¹cym pokój przypisane). Wed³ug
Gomulickiego2  nazwisko �Hr. Skó-
rzewski� u góry tytu³owej strony te-
go¿ egzemplarza ulotki zosta³o na-
pisane równie¿ rêk¹ poety.

Na niektórych norwidianach z ko-
lekcji Miriama widniej¹ naniesione
przez niego uwagi edytorskie zwi¹-
zane z prac¹ nad wydaniem dzie³ ze-
branych poety. Takimi dopiskami po-
znaczony jest jedyny w zbiorach BN
egzemplarz Zwolona oraz jeden
z dwóch egzemplarzy tomiku zawie-
raj¹cego Niewolê i Fulminanta z do-
piskiem Gomulickiego: �egz. Z. Prze-
smyckiego i z jego uwagami � JWG�.
Obie ksi¹¿ki otrzyma³y efektown¹
oprawê: Zwolon z zielonej mory,
Niewola z jedwabiu w paski w ró¿-
nych odcieniach be¿u. Ze zbiorów
Przesmyckiego pochodz¹ tak¿e
Garstka piasku oraz Auto-da-fé
i Szczesna oraz petersburski tomik
wierszy Gaszyñskiego, Norwida
i Czajkowskiego (te egzemplarze bez
autografów Przesmyckiego).

Historia pierwodruków Norwida
nie koñczy siê na publikacjach, które
ukaza³y siê za ¿ycia poety. Skompli-
kowane by³y równie¿ losy utworów
odnajdywanych i publikowanych po
�mierci poety. W 1904 r. ukaza³ siê
s³ynny monograficzny numer �Chi-
mery� zawieraj¹cy teksty Norwida
odnalezione przez Zenona Przesmyc-
kiego. Dzia³alno�æ edytorska Miria-
ma to zreszt¹ temat na oddzielny
szkic. Poza Przesmyckim pojedyncze
pisma Norwida czy ich grupy poda-
wali do druku: Stanis³aw Pigoñ (listy
Norwida do Czartoryskich i do Bro-
nis³awa Zaleskiego, S³owo i litera
w rozwoju dziejowym uwa¿ane), Jó-
zef Ujejski (listy do Augusta Ciesz-
kowskiego i Zygmunta Krasiñskiego),
Boles³aw Erzepki (Z niedrukowanej
korespondencji Norwida), Józef Kal-
lenbach (poemat Assunta). Wszyst-
kie te teksty ukazywa³y siê najpierw
w czasopismach, a ich osobne wyda-
nia mia³y charakter nadbitek � nie
wszystkie one zreszt¹ trafi³y w tej
postaci do zbiorów BN.

W 1934 roku dyskusjê wywo³a³o
wzglêdnie pe³ne, lecz nie do�æ kry-
tyczne wydanie Dzie³ Norwida w opra-
cowaniu Tadeusza Piniego. �rodowi-

2 Katalog wystawy Liryka i druk, Warsza-
wa, Biblioteka Narodowa 1969, s. 19.
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Egzemplarz Poezyj Cypriana Norwida

z księgozbioru Adama A. Kryńskiego
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Norwid jako artysta
W zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się wiele
dzieł plastycznych Cypriana Norwida: ponad
500 rysunków i 10 prac graficznych. Zespół ten należy
w zdecydowanej większości do spuścizny po Zenonie
Przesmyckim-Miriamie, odkrywcy Norwida.

Nie jest chyba rzecz¹ przy-
padku, i¿ jedn¹ z pierw-
szych wystaw w powojen-

nej, obróconej w jedn¹ wielk¹ ruinê
Warszawie by³a ekspozycja norwi-
dowska, otwarta 20 grudnia 1946 r.
w Muzeum Narodowym, w 125. rocz-
nicê urodzin poety. Wystawa � dodaj-
my � do dnia dzisiejszego nie maj¹ca
sobie równej pod wzglêdem ró¿no-
rodno�ci eksponatów (dokumenty,
ikonografia Norwida i jego rodziny,
prace literackie), jak i samych jego
dzie³ artystycznych, zgromadzonych
tu w liczbie ponad 300 obiektów,
w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci rysunków
i akwarel.

Towarzysz¹ce tej z rozmachem zor-
ganizowanej imprezie publikacje (w
tym katalog) �wiadcz¹ dowodnie, ¿e
Polacy ¿ywi¹ do Norwida stosunek
szczególny. Wyznaczy³ go swymi ba-
daniami wielki odkrywca poety � Ze-
non Przesmycki-Miriam (1861-
-1944).W roku 1946 przejawi³ siê on
stanem najwy¿szego skupienia zwie-
dzaj¹cych wystawê, którzy � jak za-
pewnia³ obecny tam Jan Cybis, pod-
ówczas malarz i krytyk, a wkrótce wy-
k³adowca w warszawskiej Akademii
Sztuk Piêknych � pochyleni nad ko-
lejnymi gablotami, rozmawiali ze
sob¹ szeptem, jakby boj¹c siê zak³ó-
ciæ majestat wszechobecnej ciszy.
Kult Norwida zaowocowa³ wreszcie
jedenastoma tomami Pism wszyst-
kich, opracowanych w niedo�cig³y
sposób przez Juliusza Wiktora Gomu-
lickiego (Warszawa 1971 i 1976). Na-
tomiast spu�cizna rysunkowa, malar-
ska, graficzna i rze�biarska poety �
poza wcze�niejszymi przyczynkarski-
mi badaniami Jerzego Sienkiewicza
(esej Norwid malarz) i Hanny Widac-
kiej (grafika) � doczeka³a siê dopie-
ro teraz szerokiego i syntetycznego
opracowania Aleksandry Melbechow-
skiej-Luty (Sztukmistrz. Twórczo�æ

artystyczna i my�li o sztuce Cypria-
na Norwida, Warszawa 2001), jak-
kolwiek ¿adna z tych prac nie zawiera
szczegó³owego katalogu wszystkich
dzie³ artysty. Powody tego stanu rze-
czy by³y ró¿ne: najwa¿niejsze z nich
to zdziesi¹tkowanie, rozproszenie
i przemieszczenie zbiorów w wyniku
zw³aszcza ostatniej wojny. Brak ca-
³o�ciowego opracowania przynaj-
mniej tego, co pozosta³o w polskich
kolekcjach pañstwowych i prywat-
nych, a co za tym idzie, niemo¿no�æ
zweryfikowania stanu faktycznego
(co jest) z danymi archiwalnymi (co
by³o), wci¹¿ odsuwa na dalszy plan
dok³adne ustalenie choæby liczby ry-
sunków, które pozostawi³ poeta. Licz-
by takiej nie zna³ nawet Przesmycki
(okre�la³ j¹ z grubsza na tysi¹ce, bli-
¿ej jednak nie precyzuj¹c), zamierza-
j¹cy zreprodukowaæ ca³e, niekiedy
kilkusetrysunkowe albumy Norwida.
Pomimo, ¿e Miriam � wobec zacho-
wania niemal w ca³o�ci norwidow-
skiego dorobku artystycznego
w okresie miêdzywojennym � znajdo-
wa³ siê, jako potencjalny wydawca,
w sytuacji wprost komfortowej w sto-
sunku do realiów po 1945 roku, jak
zwykle skoñczy³o siê na marzeniach.

Powa¿ne straty w norwidianach
(g³ównie warszawskich), znajduj¹-
cych siê w zniszczonych zbiorach
rapperswilskich, Bibliotek Prze�-
dzieckich i Krasiñskich oraz w pry-
watnych kolekcjach, aczkolwiek bar-
dzo dotkliwe, nie mia³y ju¿ wp³ywu
na tocz¹c¹ siê � bodaj od czasów
wspó³czesnych Norwidowi � dysku-
sjê o nim jako arty�cie. Widziano
w nim genialnego wrêcz prekursora
nowych idei i form, to znów nazywa-
no amatorem o grafomañskiej pasji
rysowania, kiedy indziej starannie uni-
kano wszelkich wypowiedzi na temat
jego rysunkowej i malarskiej twór-
czo�ci lub te¿ bagatelizowano tê

sko literackie podzieli³ spór: czy
lepiej wydaæ wszystkie, jakie uda-
³o siê do tej pory odnale�æ utwo-
ry poety bez w³a�ciwych obja-
�nieñ, czy te¿ publikowaæ stop-
niowo starannie opracowane
wydanie krytyczne. Na tym tle do-
sz³o nawet do procesu s¹dowego
miêdzy Pinim a Przesmyckim.

Oprócz w¹tpliwo�ci warsztato-
wych, które rozstrzygali najwybit-
niejsi literaturoznawcy, wysuniêto
te¿ zarzuty co do sposobu zdoby-
cia przez Miriama spu�cizny Nor-
wida. Przesmycki proces wygra³.
Znacznie pó�niej Stanis³aw Piotr
Koczorowski napisa³: Pisma Nor-
wida w wydaniu Piniego s¹ wy-
dawnictwem po¿ytecznym, bo za-
wieraj¹ niemal wszystkie pisma
poety, nie nale¿y natomiast czy-
taæ przedmowy wydawcy ani jego
obja�nieñ, szukajmy ich  u Miria-
ma, Zrêbowicza, Cywiñskiego3.

Z odnajdywanych pó�niej
i wydawanych stopniowo pism
trzeba wymieniæ Gromy i py³ki.
Konspiracyjny tomik, zawieraj¹-
cy wiersze Norwida, których nie
by³o w wydaniu Piniego, nosz¹cy
tytu³ zaginionego legendarnego
zbiorku poety, zosta³ wydany przez
Juliusza W. Gomulickiego pod ko-
niec lipca 1944 r. Niemal ca³y na-
k³ad sp³on¹³ w powstaniu. Dwa
z zaledwie kilku ocala³ych egzem-
plarzy znajduj¹ siê w zbiorach Bi-
blioteki Narodowej. Warto te¿
wspomnieæ podobiznê autografu
Vade-mecum, wydan¹ przez Towa-
rzystwo Naukowe Warszawskie
w 1947 r. w opracowaniu Wac³a-
wa Borowego, jako pierwsz¹ pe³-
n¹ edycjê cyklu, czy tom Do pani
na Korczewie � og³oszone przez
Gomulickiego w 1963 r. �odnale-
zione po stu latach, nigdy nie opu-
blikowane listy Norwida�.

A ¿e wci¹¿ jeszcze odnajduj¹ siê
rêkopisy poety, na przyk³ad wyda-
ne w 1999 r. � równie¿ w opraco-
waniu Gomulickiego � Inedita:
Trzy teksty filozoficzne i przek³ad
z Platona, historiê szeroko rozu-
mianych pierwodruków Norwida
trudno uznaæ za zakoñczon¹.

   Halina Fedyna

3 Pamiętnik Literacki, 1946, s. 19.
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dziedzinê jako niewart¹ uwagi. Dzi-
siaj owe spory zosta³y przes¹dzone
na korzy�æ Norwida. Ju¿ w 1946 roku
jednoznacznie uj¹³ to Jan Cybis: Dru-
gi zarzut poza zarzutem literacko-
�ci, zarzut dyletantyzmu, razem
z tamtym stawiany Norwidowi, nie
jest równie¿ do utrzymania, a je¿e-
li tylko przypomnimy sobie, ¿e ten
sam zarzut robiono Cézanne�owi,
przestanie on cokolwiek znaczyæ.
Brak plastyce Norwida tej tempe-
ratury, która cechuje dyletantów,
którzy siê licz¹. By³ zreszt¹ zawo-
dowcem1.

Pomimo wiêc niew¹tpliwego pro-
fesjonalizmu, artystyczna spu�cizna
poety, ze wzglêdu na cechuj¹c¹ j¹
wielk¹ rozpiêto�æ skali, jest nadal
trudna do zdefiniowania i nie da siê
pospiesznie i jednoznacznie okre�liæ.
Ju¿ z chronologi¹ dzie³ s¹ k³opoty,
gdy¿ wielu swych rysunków i akwarel
autor zwyczajnie nie datowa³. Profe-
sor Jerzy Sienkiewicz pokusi³ siê

o wyodrêbnienie trzech okresów
w dorobku artystycznym Norwida,
lecz ta klasyfikacja (1947) spe³nia
tylko formalne wymagania, natomiast
�wiadomie pomija inny, dramatyczny
aspekt twórczo�ci plastycznej coraz
to bardziej samotnego, trac¹cego
s³uch, zdziwacza³ego i rozczarowane-
go do �wiata poety. Jego dorobek
plastyczny � stwierdza³ Cybis � na-
rzuca nam z ca³¹ si³¹ wra¿enie nie-
wys³owionej poniewierki cz³owieka.
[...] Czemu jest tak ma³o agresywny,
kiedy rysuje swoje postacie. Czemu¿
jego boginie i muzy s¹ tak niedo-
macane, jakby powiedzia³ Renoir.
Jak gdyby postacie, z którymi ¿y³
w poezji, tu by³y mu obojêtne. Cza-
sem siê o¿ywi, ale nie przez mi³o�æ,
tylko przez gorycz i z³o�liwo�æ, w ka-
rykaturze, gdy przypomni mu siê
jaki� szlachcic, który mu ubli¿y³ swo-
j¹ wynios³o�ci¹.

Tematyka rysunków, akwarel i ry-
cin Norwida jest rozleg³a. Inspirowa³
je zarówno antyk, jak Pismo �wiête
czy sztuka pierwszych chrze�cijan,
liczne w³óczêgi po �wiecie, ale te¿
i wtórne �ród³a ikonograficzne w po-
staci fotografii z epoki i wyciêtych
z czasopism drzeworytowych ilustra-
cji, wreszcie w³asna wyobra�nia kreu-
j¹ca niepowtarzalne wizje. Badacze

zgodni s¹ co do tego, i¿ autor Pier-
�cienia wielkiej damy by³ cz³owie-
kiem o niezmiernie rozleg³ych zain-
teresowaniach. Pod rysunkami Nor-
wida � utrzymywa³ Cybis � czujemy
[...] ogromn¹ skalê zainteresowañ
filozoficznych, religijnych, mistycz-
nych, historycznych, plastycznych
(rze�ba zw³aszcza), archeologicz-
nych itd. St¹d te¿ rysunek Norwida
nieustannie siê zmienia: raz jest tyl-
ko odrysem lub notatk¹ z cudzego do-
kumentu traktowanego jako swoista
�podpórka�, innym razem przekszta³-
ca siê ju¿ we w³asn¹ interpretacjê au-
tora. Warto podkre�liæ, i¿ Norwid ni-
gdy nie lekcewa¿y³ ma³ego szkicu.
Sygnowa³ go na równi z rozbudowa-
n¹ notatk¹ czy wykoñczon¹ kompo-
zycj¹, wrêcz ho³ubi³, rzucaj¹c na pa-
pier utrwalone piórkiem wra¿enia,
nieraz w zarysie o³ówkowym, tono-
wanym tuszem i akwarel¹. Zw³aszcza
akwarela, coraz wyra�niej wysuwa-
j¹ca siê na plan pierwszy, do dzi�
urzeka b¹d� monochromatycznymi,
swobodnie prowadzonymi, szarawy-
mi smugami pêdzla, b¹d� p³ynno�ci¹
przenikaj¹cych siê barw, roztapiaj¹-
cych kontury postaci i przedmiotów.
W³a�nie w barwnej akwareli znala-
z³a wyraz twórcza fantazja Norwida
w ostatnich kilkunastu latach jego
¿ycia. Powsta³y wówczas nastrojo-
we, niekiedy wrêcz niesamowite wi-
zje, oddzielone od rzeczywistego
�wiata jak¹� w³asn¹, niepowtarzaln¹
atmosfer¹. Jan Cybis po�wiêci³ im
obszerny akapit, który warto przyto-
czyæ: Datê ostatnich lat Norwida
nosi szereg akwarel, bardzo dziw-
nych. Nie przypominaj¹ pod ¿ad-
nym wzglêdem nic z tego, co robi³
poprzednio. Tematycznie nie maj¹
nic wspólnego z wielkimi, ambitny-
mi tre�ciami innych kart. S¹ to scen-
ki sentymentalne, ckliwe: Babcia
i wnuczka w oknie, Dziecko z zabaw-
kami lub Panienka w bia³ej sukience,
z wieñcem na g³owie, w�ród ró¿. Te-
matycznie wyra¿aj¹ mo¿e nostalgiê
zawiedzionego cz³owieka za dzieciñ-
stwem, za rodzin¹, za kobiet¹. Wy-
konane s¹ bez ¿adnego podpisu
rêk¹ nieudoln¹, starcz¹ lub cz³owie-
ka chorego. Jest w nich co� infan-
tylnego, szczegó³y jak usta, oczy,
wsadzone s¹ byle jak, cia³a s¹ w¹-
t³e, g³owy nienormalnie du¿e.  I zno-
wu uderza nas uczucie czego� prze-

1 Wypowiedź Jana Cybisa (maszynopis)
– zob. Listy w sprawach wystawy norwi-
dowskiej w Muzeum Narodowym w War-
szawie 1946-1948. BN, rps IV.6336.
Wszystkie następne cytaty zaczerpnię-
to z tego źródła.
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ra¿aj¹cego. [...] Równocze�nie jest
w tych akwarelach co� wyzwolone-
go z pretensjonalno�ci, w ich kolo-
rycie co� dziecinnie mi³ego [...].

Podobnie niedopowiedziany, za-
gadkowy wrêcz klimat cechuje gra-
fikê Norwida, tworzon¹ zazwyczaj
w technikach metalowych (akwafor-
ta), z regu³y wed³ug w³asnych kom-
pozycji. Ryciny (a rzadziej litogra-
fie) Norwida, nie przeznaczone na
sprzeda¿, nawi¹zywa³y najczê�ciej do
Nowego Testamentu, ale te¿ � choæ
rzadziej � do staro¿ytno�ci, do histo-
rii, do w³asnych utworów poetyckich
(np. dwie wersje Alleluja). By³y te¿
kompozycje symboliczne, o ukrytej,
trudnej do odczytania tre�ci. W�ród

Na cmentarzu (Alleluja), akwaforta i sucha igła w tonacji sepii, 1857 r.

np. wieloznaczna Jutrznia (1857,
olej na desce, zb. prywatne w Kra-
kowie), Zrujnowany ko�ció³ na Li-
twie (1870, olej na p³ótnie, Muzeum
Narodowe w Warszawie) czy nieda-
towany szkic olejny na p³ótnie Za-
gadka (tam¿e, z dawnych zbiorów
rapperswilskich).

Twórczo�æ plastyczna poety, acz-
kolwiek bliska romantyzmowi, nie
daje siê przecie¿ zamkn¹æ w jego
granicach. Nie wesz³a te¿ na drogê
ani akademizmu, ani naturalizmu, ani
realizmu, o impresjonizmie ju¿ nie
wspominaj¹c. Pozosta³a ca³kowicie
odrêbna, tak jak odrêbnie zaistnia³
Norwid jako twórca. Jan Cybis zwra-
caj¹c uwagê na jego pesymizm i �za-
stanawiaj¹c¹ marginesowo�æ ca³ego
¿ycia� wyrazi³ opiniê nastêpuj¹c¹:
Tacy marginesowcy, tacy osobnicy,
lêkliwcy czy dandysi, a czêsto trud-
no odró¿niæ, która z tych cech cha-
rakterystycznych jest cech¹ g³ów-
n¹, tworzyli w pocz¹tkach drugiej
po³owy XIX wieku dzie³a zadziwia-
j¹ce w sztuce malarskiej i graficz-
nej. Wypada przypomnieæ, i¿ wspó³-
cze�ni Norwidowi istotnie uwa¿ali
go za pechowego nieudacznika i trak-
towali albo protekcjonalnie, albo po-
gardliwie, nie mog¹c zrozumieæ fe-
nomenu jego twórczo�ci. Natomiast
kolejne pokolenia Polaków Norwid
zadziwia zarówno jako poeta, jak
i artysta, aczkolwiek � z perspekty-
wy czasu � nie zaj¹³ on naczelnego
miejsca w Panteonie rodzimej histo-
rii sztuki.

Na zakoñczenie warto powróciæ
do dzie³ poety znajduj¹cych siê w Bi-
bliotece Narodowej. Trafi³y one tu-
taj g³ównie jako spu�cizna po Zeno-
nie Przesmyckim � grafika i rysunki
lu�ne, a tak¿e jeden album sztuczny
� dwa pozosta³e albumy sztuczne
z akwarelami, rysunkami i tzw. warsz-
tatem artystycznym Norwida, wypo-
¿yczone tu¿ przed 1939 r. z Biblio-
teki Polskiej w Pary¿u, szczê�liwym
trafem ocala³y z wojennej po¿ogi
i pozosta³y ju¿ w Bibliotece Naro-
dowej. Z tych trzech woluminów wy-
brano 45 najpiêkniejszych prac Nor-
wida do bibliofilskiego albumu, któ-
rego edycji podjê³a siê Biblioteka
Narodowa w 180. rocznicê urodzin
autora Promethidiona.

Hanna Widacka

odbitek, sporz¹dzanych od pocz¹tku
w nader ograniczonym nak³adzie
i nale¿¹cych do rzadko�ci, spotyka
siê nawet egzemplarze unikatowe
(jak np. Muzyk niepotrzebny w zbio-
rach Czartoryskich w Krakowie).
Jest to zrozumia³e wobec faktu, ¿e
los obszed³ siê bezlito�nie z mie-
dziorytniczymi p³ytami; czê�æ z nich
uleg³a zniszczeniu jeszcze za ¿ycia
artysty, reszta zaginê³a.

Wszelako w powszechnym odbio-
rze Norwid artysta jest postrzegany
g³ównie jako rysownik. Ma³o kto
pamiêta o jego pracach olejnych,
które przed 1939 r. znajdowa³y siê
m.in. w zbiorach rapperswilskich.
Przetrwa³y nieliczne egzemplarze,
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Miriam � odkrywca
Norwida

Z Norwidowskiego archiwum
 Miriama pochodzi wiele za-
chowanych autografów utwo-

rów poety. S¹ to, miêdzy innymi,
wiersze ze zbioru Poezje II. Vade-
mecum; poematy: A Dorio ad Phry-
gium, Emil na Gozdawiu, Rzecz
o wolno�ci s³owa, Wita Stosa pa-
miêci estetycznych zarysów siedem;
utwory dramatyczne: Aktor, Kleopa-
tra i Cezar, Za kulisami, Hrabina
Palmyra, Pier�cieñ wielkiej damy...,
Mi³o�æ-czysta u k¹pieli morskich,
Dwie sceny z tragedii Juliusz Ce-
zar Szekspira; rozprawy: La phi-
losophie de la guerre, Znicestwiæ

¿adnego narodu nikt nie podo³a,
Boga-Rodzica..., O rze�biarzach
florenckich, Milczenie; nowele: Ad
leones, Ostatnia z bajek, Stygmat,
Tajemnica lorda Singelworth;
przek³ady fragmentów z Odysei,
kartki z pamiêtników, notatki z mi-
tologii, notatniki: filologiczny i hi-
storyczny.

Jest te¿ ponad 100 listów Norwi-
da, a w�ród nich 35 listów do Maria-
na Soko³owskiego. Z dokumentów
poety s¹ miêdzy innymi: �wiadectwo
urodzenia C. Norwida z 1821 roku
(wyci¹g z Ksi¹g Urodzeñ parafii D¹-
brówka), �wiadectwo bierzmowania
(Rzym 1845), �wiadectwo zgonu
z 1883 roku (wyci¹g z akt zgonu okrê-
gu 13 w Pary¿u).

Ciekawe te¿ s¹ materia³y dotycz¹-
ce poszukiwañ pami¹tek po Norwi-
dzie: korespondencja Miriama w tej
sprawie (501 listów), kwerendy bi-
blioteczne i archiwalne, odpisy
utworów Norwida, opisy sztychów,
rysunków, akwarel i obrazów, mate-
ria³y do bibliografii, ¿yciorysu i spu-
�cizny poety, notatki i fotografie,
przeró¿ne papiery i dokumenty z pra-
cowni edytorskiej Zenona Prze-
smyckiego.

Zenon Przesmycki (pseud. Mi-
riam), poeta, t³umacz, krytyk lite-
racki i wydawca, twórca �Chime-
ry� (1901-1907), minister kultury
i sztuki w latach 1919-1920, uwa-
¿any jest powszechnie za odkryw-
cê Norwida. Wiosn¹ 1897 roku, pod-
czas pobytu w Wiedniu, jego uwagê
zwróci³a niewielka ksi¹¿eczka. No-
si³a tytu³ Poezye Cypriana Norwi-
da.Wydana by³a w roku 1863 u F. A.
Brockhausa w Lipsku.

Zainteresowa³em siê owym Nor-
widem, o którym nic nie wiedzia³em.
Zacz¹³em czytaæ i ogarnê³o mnie
zdumienie! Takich wierszy, tak in-
nych od wszystkiego, co zna³em, tak
niezwykle g³êbokich, nie czyta³em
nigdy. Tembardziej by³em zdumio-
ny, ¿e o tej ksi¹¿ce nie spotka³em
nigdzie najmniejszej wzmianki.
O samym Norwidzie te¿ niewiele
mog³em siê dowiedziæ. Podrêczni-
ki literatury, albo nic o nim nie
wspomina³y, albo zbywa³y go pa-
rowierszow¹ notatk¹, mówi¹c¹
o niezrozumia³ym poecie romanty-
ku. Zacz¹³em tedy poszukiwania na
w³asn¹ rêkê. Tak, po latach, Miriam
opowiada³ dziennikarzowi o swojej
pierwszej lekturze wierszy Norwida
(W. Borowy Pierwszy wywiad u od-
krywcy Norwida. �Ekspress Poran-
ny� 1933, nr 29). Szczê�liwy przy-
padek sprawi³, ¿e tu¿ po tym odkry-
ciu Miriam uda³ siê wprost do
Pary¿a. Tam spotka³ siê z Wac³awem
Gasztowttem, literatem, pedagogiem
i dzia³aczem politycznym na emigra-
cji we Francji, z którym ³¹czy³a go
sympatia do literatury czeskiej. Od
Gasztowtta dowiedzia³ siê, ¿e to w³a-
�nie jemu syn Józefa Dybowskiego,
Aleksander, odda³ w depozyt prawie
ca³e archiwum Norwidowskie. Po
�mierci Norwida jego spu�cizna,
ocala³a w czê�ci po kwarantannie,
któr¹ zrobi³y szarytki z Domu �w.
Kazimierza, przesz³a w posiadanie
Józefa Dybowskiego, przyrodnie-
go brata matki poety. Z kolei, po jego
�mierci, Aleksander Dybowski prze-
kaza³ j¹ Gasztowttowi, zachowuj¹c
jednak prace artystyczne Norwida
i lu�ne papiery. I tak archiwum trafi-
³o do Miriama.

W 1900 roku Przesmycki przy-
wióz³ je do Warszawy i zacz¹³ syste-
matycznie publikowaæ nieznane
utwory poety. Rozpocz¹³ równie¿ po-
szukiwania rêkopisów, rysunków i li-
stów, rozproszonych w�ród krew-
nych i znajomych Norwida. Nie by³o
to zadanie ³atwe, bowiem w�ród
swych wspó³czesnych Norwid nie
by³ rozumiany, nie ceniono wiêc
i spu�cizny po nim. Miriam nawi¹za³
równie¿ kontakt z rodzin¹ poety,
zw³aszcza z jego bratow¹, Ann¹ Nor-
widow¹, od której kupi³ autograf
Wandy (druga redakcja) � rêkopis
ten sp³on¹³ w 1944 roku. Do poszu-

Norwidowskie  archiwum Zenona Przesmyckiego, które
w całości przechowuje w swoich zbiorach Biblioteka Narodowa,
dla wielbicieli i badaczy twórczości Cypriana Norwida jest
najcenniejszym skarbem. Rękopisy, listy, dokumenty rodzinne
i osobiste poety, jego notatki, dedykacje, grafiki, akwarele,
fotografie, rysunki, a nawet luźne kartki zapisane ręką poety,
mają dzisiaj dla nas wprost nieocenioną wartość.
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kiwañ za granic¹ w³¹czy³ inne osoby,
miêdzy nimi swoj¹ stryjeczn¹ siostrê
Antoninê oraz Leopolda Wellisza,
który by³ znawc¹ grafiki.

Pani Antonina opracowa³a spis
utworów wydanych za ¿ycia poety.
Odnalaz³a druk Promethidiona.
Przejrza³a zasoby w Bibliotece Pol-
skiej i w Bibliothèque Nationale
w Pary¿u. Dotar³a do zbiorów Czar-
toryskich i do Biblioteki Orleañ-
skiej. Spotka³a siê tak¿e z W³adys³a-
wem Mickiewiczem, który odszuka³
u siebie rysunki i listy Norwida.

Leopold Wellisz, dziêki swoim roz-
leg³ym kontaktom towarzyskim, do-
ciera³ do ludzi, którzy cokolwiek o
Norwidzie wiedzieli. Wiele pomocy
w uzupe³nieniu zbiorów udzieli³ te¿
Miriamowi Adolf Sternschuss, praw-
nik, kolekcjoner i mi³o�nik sztuki.

Drog¹ ¿mudnych badañ i d³ugo-
trwa³ych korespondencji Miriam
odkrywa³ i gromadzi³ prawdziwe

skarby: listy, rêkopisy, grafiki, rysun-
ki... Zbiory bardzo dok³adnie i skru-
pulatnie katalogowa³.

We wstêpie do Antologii arty-
stycznej Cypriana Norwida Miriam
tak pisa³ o swoich zabiegach i wysi³-
kach: Ma³o kto zdaje sobie sprawê,
jak ciê¿kie by³y poszukiwania �la-
dów i szcz¹tków Nowidowych. Po-
wtarza siê do dzi� tu i owdzie z ca-
³ym spokojem, ¿e przypadkiem
wpad³ mu do r¹k lipski tom poety,
¿e uda³o mu siê zdobyæ dla �Chi-
mery� obfit¹ tekê utworów po-
�miertnych Norwida � ¿e jednym
s³owem, mia³ szczê�cie i ¿e wszyst-
ko z nieba mu spad³o. Tylko, ¿e do
owego przypadku dodaæ trzeba
rzecz ma³¹: wyczucie wielko�ci za-
wartych w Brockhausowskiej edy-
cji poematów...

Z czasem Miriam sta³ siê znako-
mitym krytykiem, edytorem i znaw-
c¹ Norwida. W �Chimerze� syste-
matycznie publikowa³ jego utwory.
Apelowa³ te¿ na ³amach prasy do
posiadaczy rêkopisów i druków Nor-
wida, prosz¹c ich o pomoc w dotar-
ciu do wszelkich materia³ów doty-
cz¹cych poety, w zwi¹zku z planowa-
nym wydaniem dzie³ Norwida.
Og³oszenie drukiem wierszy Norwi-
da przynios³o kolejne odkrycia.
Pierwszy odezwa³ siê Wiktor Gomu-
licki, poeta, powie�ciopisarz, esei-
sta, krytyk literacki, kolekcjoner,
badacz przesz³o�ci Warszawy, t³u-
macz. Mia³ w swoich zbiorach listy
Norwida, jego wiersze, szkice rysun-
ków i litografii. Po zawarciu znajo-
mo�ci z Przesmyckim, udostêpnia³
mu to, co sam zdo³a³ zebraæ. Ode-
zwa³ siê tak¿e Mieczys³aw Geniusz,
technik, dyrektor Towarzystwa Bu-
dowy Kana³u Sueskiego, który oso-
bi�cie zna³ Norwida i mia³ w swoich
zbiorach jego wiersze, listy oraz szki-
ce, których czê�æ przekaza³ Prze-
smyckiemu.

Wa¿nym momentem dla recepcji
Norwida by³o wydanie w 1904 roku
numeru �Chimery�, ca³kowicie po-
�wiêconego twórczo�ci zapomnia-
nego poety. Znalaz³ siê w nim: Pro-
methidion, Kleopatra, Pompeja,
Stygmat, przek³ady Norwida z Odys-
sei, rozprawa La philosophie de la
guerre, utwory liryczne i ironiczne
(m. in. Vade-mecum), listy Norwida
do Marii Trêbickiej oraz reproduk-

cje jego prac graficznych, rysunków
i obrazów, a tak¿e jego wizerunki.

Oko³o roku 1909 Przesmycki
uzna³, ¿e dotychczas opublikowane
teksty norwidowskie, a tak¿e zgro-
madzone inedita, umo¿liwiaj¹ pod-
jêcie edycji Pism zebranych poety.
Nak³adc¹ mia³ byæ Jakub Mortko-
wicz. Zaprojektowano wytworne
tomy, starannie dobierano papier
i czcionki. Druk odbywa³ siê bardzo
powoli. Krakowska Drukarnia W³a-
dys³awa Ludwika Anczyca mia³a k³o-
poty z realizacj¹ wymagañ Prze-
smyckiego. Efekt edytorski by³ jed-
nak wspania³y. Nak³ad wynosi³ 1725
numerowanych egzemplarzy ka¿de-
go tomu, w tym 25 � na rêcznie czer-
panym papierze w³oskim, 1700 � na
bezdrzewnym papierze pr¹¿kowa-
nym. Wszystkie podpisane przez wy-
dawcê i nak³adcê. By³o piêæ rodza-
jów oprawy: skóra, pó³skórek, pe³ne
p³ótno, pappband i broszura.

 Z o�miu zaplanowanych tomów
w latach 1912-14 (z dat¹ 1911) uka-
za³y siê tomy A, C, E. S¹ one zilu-
strowane reprodukcjami rysunków
i obrazów Norwida. Zawieraj¹ licz-
ne wizerunki poety i podobizny jego
autografów. Opatrzone zosta³y ob-
szernymi komentarzami Przesmyc-
kiego. Przeci¹gaj¹cy siê druk tomu
F przerwa³a pierwsza wojna �wiato-
wa (zachowane arkusze wydane zo-
sta³y w 1946 roku). Edycja ta obej-
muje zatem:
Tom A: Pism wierszem dzia³ pierw-
szy. Cz. 1 i 2;
Tom C: Pism dramatycznych dzia³
pierwszy;
Tom E: Pism proz¹ dzia³ pierwszy
obejmuj¹cy legendy i nowele.
Tom F: Pism proz¹ dzia³ drugi:
o sztuce i literaturze.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduj¹ siê Pisma zebrane: w skó-
rze ze z³otymi t³oczeniami na grzbie-
cie i na oprawie przedniej, ze z³oco-
nymi brzegami kart (tom A, C, E �
wszystkie o numerze 45), w oprawie
bibliotecznej (numery tomów: 99,
687 (A), 992 (C), 355 (F), 672 (F),
jeden tom w p³ótnie z t³oczeniami na
ok³adce i na grzbiecie (tom E, numer
349). Najpiêkniejsze wydanie, ze
wzglêdu na oprawê zaliczone do cy-
meliów BN,  jest oprawione w koz³o-
wy ciemnozielony pó³skórek z tektu-
rowymi ok³adzinami obci¹gniêtymi

Cypryana Norwida pisma zebrane, wydanie przygotowane
przez Z. Przesmyckiego
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p³ótnem rêcznie barwionym, z t³ocze-
niami �lepymi i z³otymi. Na ok³adzi-
nie przedniej maj¹ t³oczony inicja³ z
literami �KS�. Wyklejki malowane s¹
w typie marmurkowym z przewag¹
granatu. Górne krawêdzie kart te¿ s¹
malowane � widnieje na nich wzór gó-
ralskiej parzenicy. Na ok³adzinie tyl-
nej t³oczony �lepo inicja³ introligator-
ski FR [Franciszek J. Radziszewski].
Nie zachowa³a siê ¿adna wzmianka
o tym, dok³adnie kiedy i jak tomy
A, C, E (o numerach 1242, 330,
1140), znalaz³y siê w zbiorach BN.
Tom F, o numerze 400, ma znacznie
skromniejsz¹ oprawê, przekaza³a go
Bibliotece Narodowej w 1946 roku
Hanna Mortkowicz-Olczakowa .

W roku 1915 wyda³ Miriam Trzy
fragmenty epickie Cypriana Norwi-
da, z odnalezionych rêkopisów poe-
ty... (Wêdrowny sztukmistrz, A Do-
rio ad Phrygium, Emil na Gozda-
wiu) w nak³adzie 105 niesprzeda¿-
nych egzemplarzy numerowanych
i podpisanych przez wydawcê. Biblio-
teka Narodowa posiada w swoich
zbiorach egzemplarze o numerach:
3 (cim.), 39, 44, 84 (cim.). W ksi¹¿-
ce o numerze 39 znajduje siê eksli-
bris Alodii Kaweckiej-Gryczowej
i dedykacja Zenona Przesmyckiego
dla Józefa Grycza, ten sam ekslibris
widnieje te¿ na egzemplarzu o nume-
rze 44. Trzy egzemplarze drukowane
s¹ na czerpanym papierze mirkow-
skim, jeden (numer 3) na papierze ja-
poñskim.

Po pierwszej wojnie �wiatowej
Miriam, nie widz¹c mo¿liwo�ci kon-
tynuowania publikacji Pism zebra-
nych, wyda³ w 1933 roku, w piêædzie-
si¹t¹ rocznicê �mierci Norwida, Poe-
zje wybrane z ca³ej odszukanej po
dzi� pu�cizny poety z obszernymi
przypisami. Wydanie to do dzisiaj jest
bardzo cenione ze wzglêdu w³a�nie na
obszerne przypisy edytora. Natomiast
bez komentarza edytorskiego Miriam
og³osi³ piêæ innych pozycji: Inedita
[I] Reszta wierszy..., [II] Pier�cieñ
wielkiej damy, Inedita [III] Rozpraw-
ki epistolarne, Mi³o�æ-czyst¹ u k¹-
pieli morskich i Antologiê artystycz-
n¹ (BN posiada dwa egzemparze
z autografem Z. Przesmyckiego).

 W 1937 roku Miriam podj¹³
now¹, pozbawion¹ przypisów, edycjê
Wszystkich pism Cypriana Norwi-
da po dzi� w ca³o�ci lub fragmen-
tach odszukanych. W latach 1937-
-(1939) wydane zosta³y tomy III-IX.
T. III-IV: Pisma dramatyczne. Czê�æ
pierwsza i druga;
T. V: Proza epicka;
T. VI: Pisma o sztuce i literaturze;
T. VII: Pisma filozoficzne, spo³ecz-
ne itd;
T. VIII- IX: Listy. Czê�æ pierwsza
(1-410) i druga (411-846).

Subskrybenci otrzymali w 1937 r.
tomy III-IV i VIII-IX. Tom V (1937),
czê�ciowo zniszczony w 1944 roku,
puszczono w obieg w roku 1946, po-
dobnie jak tom VI wydrukowany
w 1938 roku. Tom VII zosta³ wy-
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Egzemplarz Pism zebranych C. Norwida z podpisami Z. Przesmyckiego i J. Mortkowicza

drukowany, ale nie zosta³ zbroszu-
rowany, poniewa¿ Przesmycki nie
zd¹¿y³ napisaæ do niego wstêpu. W
czasie wojny ca³y nak³ad sp³on¹³, ale
pozosta³y dwa egzemplarze: korek-
towy (ocalony przez Zbigniewa  Za-
niewickiego, obecnie w posiadaniu
J.W. Gomulickiego) i wydrukowany,
ale z defektem � brak w nim paru
stron, obecnie w posiadaniu Biblio-
teki Narodowej (archiwum Miria-
ma). W 1957 roku Z. Zaniewicki,
opieraj¹c siê na egzemplarzu korek-
towym, wyda³ tom VII (Pisma poli-
tyczne i filozoficzne) w Londynie.

Losy archiwum Przesmyckiego
podczas II wojny �wiatowej by³y nie-
zwykle dramatyczne. W 1939 roku
Miriam pos³ucha³ rady Stanis³awa Pio-
tra Koczorowskiego, bibliotekarza,
bibliofila i literata, i po zapakowaniu
zbiorów (Norwidowskich i Hoene
Wroñskiego) do skrzyñ; umie�ci³ je
w piwnicy domu przy Mazowieckiej
4, gdzie mieszka³. Dom ten w czasie
powstania sp³on¹³. Przesmycki za� we
wrze�niu 1944 roku przeniós³ siê do
mieszkania swojego kuzyna przy uli-
cy Kruczej. Zmar³ w szpitalu w War-
szawie przy ul ̄ urawiej, 17 pa�dzier-
nika 1944 r.

Jego zbiory z³o¿one w piwnicy
ocala³y cudem, choæ do skrzyñ za-
gl¹dali rabusie poszukuj¹cy ³upów
wojennych. Po wojnie, w pierwszych
dniach stycznia 1945 roku, ekipa
polskich uczonych i bibliotekarzy,
dzia³aj¹cych w ramach tzw. akcji
pruszkowskiej, dotar³a na Mazowiec-
k¹ 4, gdzie odnaleziono skrzynie
z zachowan¹ zawarto�ci¹. Profeso-
rowie: Wac³aw Borowy, Tadeusz Ma-
kowiecki i Bohdan Korzeniewski,
wraz z towarzysz¹cymi im bibliote-
karzami, z³o¿yli uratowane materia-
³y do worków i przewie�li do Prusz-
kowa. Tam w mieszkaniu profesora
Borowego odby³o siê porz¹dkowa-
nie papierów. Na pierwszej po woj-
nie wystawie i sesji naukowej po-
�wiêconej Norwidowi � Pamiêci
Cypriana Norwida w 125-lecie uro-
dzin poety � zorganizowanej w Mu-
zeum Narodowym przez Wac³awa
Borowego w 1946 roku, w³a�nie
zbiory Miriama stanowi³y najwiêk-
sz¹ i najcenniejsz¹ czê�æ zgromadzo-
nych eksponatów.

 Jolanta Kosim
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W ostatnich dniach lutego
2001 r., tu¿ przed otwar-
ciem w Bibliotece Naro-

dowej wystawy rysunków i rêkopi-
sów Cypriana Norwida, do Zak³adu
Rêkopisów BN zg³osi³ siê oferent
z nieznanymi listami Zenona Prze-
smyckiego do Adolfa Sternschussa.
W ostatniej chwili do eksponowa-
nych na wystawie obiektów do³¹czo-
no jeden z tych listów oraz brulion
umowy o nabycie praw autorskich
do spu�cizny Norwida, zawartej
w 1909 r. pomiêdzy Przesmyckim
a Ann¹ Norwidow¹, bratow¹ poety.

Przygotowaniem i realizacj¹ tej
umowy zajmowa³ siê w³a�nie Adolf
Sternschuss, prawnik z zawodu, a ko-
lekcjoner dzie³ sztuki z zami³owania.
List znakomicie ilustruje charakter
jego wspó³pracy z Przesmyckim, roz-
poczêtej w 1904 r. O tym, jak wiele
dziedzin obejmowa³a i jak wielkim za-
ufaniem Miriam darzy³ Sternschussa,
�wiadczy wymownie ca³a lista powie-
rzonych mu spraw (zw³aszcza kwestia
wyboru czcionki przysz³ej edycji).
Niestety ich wspó³praca nie trwa³a d³u-
go. Adolf Sternschuss, urodzony
w 1879 r., poleg³ w 1916 r., walcz¹c
w szeregach Legionów Polskich.

Pocz¹tek publikowanego ni¿ej li-
stu1  dotyczy w³a�nie wspomnianej
wy¿ej umowy i w¹tpliwo�ci Przesmyc-
kiego z ni¹ zwi¹zanych. Los potwier-
dzi³ s³uszno�æ obaw Miriama. Umo-
wa, opiewaj¹ca na os³awion¹ sumê stu
rubli, sta³a siê po latach, w 1934 r., przy-
czyn¹ g³o�nego procesu pomiêdzy
Przesmyckim a Tadeuszem Pinim2 .

z powodu pokrzywdzenia nad poło-
wę wartości”. Proszę mi, drogi Panie,
nie brać za złe, że otwarcie wyjawiam
te swoje skrupuły i wątpliwości. Jest
to poprostu chęć poradzenia się
Pana w tych kwestyach. W ogóle bo-
wiem polegam najzupełniej na zda-
niu Pańskiem w tej sprawie, ufam, że
Pan w najlepszy sposób ją załatwił –
i raz jeszcze najserdeczniej za to za-
łatwienie dziękuję.

P. Anna pisała mi dziękując, ale
zarazem uskarżając się nieco, że dla
czegóż ona ma nie mieć tutaj prawa
lepszego niż inni krewni Norwida. Nie
wiem, czy zdaje ona sobie sprawę
z różnicy między względami słusz-
ności (nequitas), a ustawowemi pra-
wami do dziedziczenia. Zastanowiły
mię też – trochę niemile – owe „wie-
rzytelności” jej względem C. Norwi-
da, które wydają mi się – między nami
– nieco problematycznemi.

Przechodzę teraz do spraw sa-
mego wydania, nad którem siedzę
już wyłącznie prawie od czasu dłuż-
szego i które jeszcze trosk i kłopo-
tów kryje w sobie niepoliczoność.
Nie będę już powtarzał, jak nieoce-
nioną jest mi – wobec tego – taka
łaskawa i czynna pomoc drogiego
Pana i jak bardzo wdzięczen za nią
jestem. Wie Pan już o tem i wie Pan,
że – im dalej – wdzięczność moja
tylko wzrastać może. Przechodzę
więc odrazu do spraw kolejnych.

Co do druku. Wolałbym i ja dru-
karnię uniwersytecką – dla jej więk-
szych zasobów druku oraz dla po-
rządniejszego drukowania. Nieste-
ty, mój wydawca4  ma coś przeciwko
niej, goryczy się na Filipowskiego5

etc. etc. Filipowski, gdym raz miał
z nim do czynienia, i mnie się nie
wydał, jak Czesi mówią, „spolchli-
vym”, t.j., na którym, zwłaszcza co
do finansowych względów polegać-
by można. Ale prawdopodobnie na
wydawcę mego działają i inne rze-
czy, może jakieś wygodniejsze wa-
runki wypłat, jakieś dłuższe kredyty
u Anczyca6  – dość, że chce druko-
wać u Anczyca.

Nieznany list Miriama
do Adolfa Sternschussa
w sprawie edycji dzie³
Cypriana Norwida

1 Rps BN akc. 16700; całość obejmuje
13 listów Z. Przesmyckiego do A. Stern-
schussa z lat 1905-1912. Listy te spo-
tkały się po latach w BN z listami Stern-
schussa do Miriama.
2 Warto pamiętać, że adwokatem Miria-
ma w tym procesie był Jan Brzechwa,

Czytaj¹c ten list trudno oprzeæ siê
refleksji, ¿e Przesmycki sta³ w 1909 r.
na pocz¹tku d³ugiej drogi. I chocia¿ nie
doprowadzi³ do ukoñczenia norwi-
dowskiej edycji, uda³o mu siê, jak
sam napisa³, �zrobiæ rzecz prawdzi-
wie pomnikow¹�.

Teresa Sieniatecka

               13 lutego 09
Drogi Panie,3

Pozwalam sobie na ręce Pańskie
przesłać sto rubli (za 1-szy tom) dla
p. A. Norwidowej. Ponieważ nie były
one wypłacone w oczach rejenta
przy podpisywaniu deklaracyi, więc
może dobrze będzie mieć pokwito-
wanie od p. Anny z ich odbioru. P.
Annie piszę, że dla tego wysyłam
pieniądze za łaskawem pośrednic-
twem Pana, aby jej oszczędzić kło-
potu z odbieraniem ich z poczty.

Za skonstruowanie deklaracyi,
najserdeczniej dziękuję. Wszystkie
argumenty Pańskie w liście są najzu-
pełniej słuszne. Sam widziałem jej
pewną skłonność do wydatków i dłu-
gów. Dla niej przeto będzie to niewąt-
pliwie lepiej. Ale obawiam się, aby nie
opowiadała ludziom, że odstąpiła mi
całe prawa do Norwidowskiej puści-
zny za 100 rubli – i aby ludzie – nie-
wiedzący – nie poczytywali mi tego
za jakiś wyzysk. Czy nie sądzi Pan,
że to jest możliwe? Przykroby mi było
być narażonym na jakieś tego rodzaju
podejrzenia. Nie rozumiem też ostat-
nich słów o zrzeczeniu się prawa
unieważnienia umowy z jakiegokol-
wiek powodu „a w szczególności 4 Jakub Mortkowicz.

5Józef Filipowski, zarządca Drukarni
Uniwersyteckiej w Krakowie.
6 Wacław Zygmunt Anczyc, właściciel
drukarni w Krakowie, w której drukowa-
no dzieła Norwida.

występujący jako prawnik pod rodowym
nazwiskiem Jan Lesman.
3 W tekście listu zachowano pisownię
i podkreślenia autora.
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Tymczasem 1° wzory czcionek
Anczycowskich są przemarne. Po-
wiedziałem więc, że musi zażądać
od Anczyca, aby druk, jaki mu
wskażemy, sprowadził. Do ośmiu
tomów dużych może to chyba zro-
bić. 2° Anczyc drukuje niedbale, nie-
osobliwie podkładając i przetłacza-
jąc na drugą stronę, co zresztą,
wyjąwszy uniwersytecką, jest wadą
wszystkich drukarni krakowskich.
Na to nie widzę innego środka, jak
... (ale tu poprostu boję się nadużyć
łaskawości Pańskiej!) ... prosić
Pana o przeglądanie rewizyi z pod
maszyny, po podłożeniu już i zupeł-
nem przygotowaniu arkusza. Gdy-
by się Pan na to zgodził, zażądał-
bym, aby Anczycowi niewolno było
drukować żadnego arkusza bez
podpisu Pańskiego na takiej osta-

tecznej rewizyi z pod maszyny. Dru-
karze tego nie lubią i wykręcają się
od tego – ale chcąc mieć rzecz do-
brze zrobioną, nie ma innego środ-
ka. Tylko że to roboty byłoby sporo
– i poprostu nie śmiem Pana o to
prosić.

Wracając do czcionek chodzi mi
zwłaszcza o tę kursywę cycera któ-
rej próbkę nakleiłem na karcie pocz-

towej, koniecznie tę samą a nie
inną. Kursywą będą się drukowały
wiersze, chodzi więc o to, aby liter
w wierszu druku było jak najwięcej
i aby skutkiem tego wiersz jak naj-
rzadziej się w wierszu nie mieścił i
wymagał przełamywania tworzące-
go natychmiast w kolumnie przykrą
dziurę. Otóż, owa wybrana przeze
mnie kursywa cycerowa jest – obok
piękności rysunku swego – tak
zwięzła, że w wierszu mojej kolum-
ny (8 centym. szerokości) zawiera
48 do 50 liter, podczas gdy przysła-
na przez Anczyca kursywa garmon-
du łacińskiego zawiera tylko 42 do
44 liter, kursywa zaś elzewirowa,
którą Pan wydostał, jest niewymow-
nie brzydka, zawiera zaś w garmon-
dzie 45 do 50 liter, w cycerze zaś
41-43. Czyli nawet garmondem el-

zewirowym Anczycowskim nic pra-
wie nie zyskuję co do owego niemi-
łego przełamywania wierszy, a mam
przytem druk bardzo brzydki. Zresz-
tą, dla stylu edycyi, tak jak go sobie
obmyślam, pożądam cycera – a ze
wszystkich kursyw cycerowych, ja-
kie znam, tylko ta moja jest piękną i
zarazem ściśliwą, nieprzełamującą
wierszy. Ale żeby Anczyc nie wykpi-

wał się, że nie wie, gdzie tej kursy-
wy dostać? Ja znalazłem wzór tej
kursywy (elzewirowej) w amerykań-
skiem piśmie The Printing Art (Cam-
bridge – Massachusetts – Un. St.
Am.) . W innym Nrze tegoż pisma
wyczytałem, że amerykańskie elze-
wiry robią się według stworzonego
w 1878 r. w Paryżu przez p. Gusta-
wa Mayeur Foundry „siedemnasto-
wiecznego elzewiru” (Seventeenth
Century Elzevir). Ale czy to i do tej
kursywy się stosuje, nie wiem. Do
Ameryki pisać byłoby za długo –
i czasu na to niema. Ponieważ Ko-
chany Pan wspomniał o rozmowie
swej z Bukowskim7, że oni mają
wszystkie typy elzewirów, więc czy-
by u nich niemożna obejrzeć, jakie
mają, czy mają takie, jak moje (któ-
rych próbki raz jeszcze dołączam)
ale ściśle takie same, i dyskretnie
dowiedzieć się, gdzie je kupują? –
Albo możeby oni dali wzory wszyst-
kich swoich elzewirów (kursywy
i antykwy) cycera, garmondu i peti-
tu, a ja, gdybym znalazł u nich coś
pięknego i do powyżej wymienio-
nych wymagań odpowiedniego,
postarałbym się jeszcze przeprzeć
wydawcę, aby drukował u nich, nie
u Anczyca.

Na próbki papieru będę z utęsk-
nieniem oczekiwał, bo to, co An-
czyc wydawcy przysłał, również nie
jest – z różnych względów – odpo-
wiednie.

Godzę się z Panem zupełnie, że
najlepiej byłoby, gdybym mógł jak
najprędzej przyjechać do Krakowa,
bo rzecz wtedy nie wymagałaby dłu-
gich korespondencyj i przy współ-
nej osobistej naradzie prędziej i le-
piej by się zdecydowała. A czasu
wiele niema, bo najpóźniej 1-go
kwietnia chciałbym druk rozpocząć.
Dla tego będę się wysilał, aby módz
przyjechać co najżywiej. Ale –
z powodu pasportu i kosztów wo-
góle – wolałbym tak przyjechać, aby
za jednym rozmachem wszystkie,
o ile się da, Norwidowskie sprawy
i poszukiwania pozałatwiać.

O Czartoryskich8  z Woli Justow-
skiej niema co naturalnie za tym
przyjazdem myśleć, skoro oni z wio-

7 Jan Bukowski, kierownik artystyczny
Drukarni Uniwersyteckiej w Krakowie.
8 Maria Zuzanna i Marceli Czartoryscy.
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sną dopiero (i to późną zapewne)
do kraju powrócą. A jednak sprawa
z niemi jest pierwszorzędnej wagi.
Z jednej strony – listy, rękopisy, któ-
rych ja tam moc całą przypusz-
czam, a co zdają się potwierdzać
różne napomknienia Balickiego9.
Z drugiej ów „bogaty zbiór rysun-
ków”, o którym mówi Mycielski10  i w
którym pono – nawet według niego

– „są niektóre całkiem (!) dobrze wy-
konane i nie bez (!) pewnej werwy
i nieco (!) głębszej pomysłowości
skomponowane utwory”. Tego chy-
ba znowu Balicki – jeśli wnioskować
z jego rozprawki11  – nie musiał wi-
dzieć. Tymczasem możebność roz-
patrzenia się w tych rysunkach
(może i akwarelach?) jest ważna
i pilna – bo 1° przy edycyi naszej ma
się dodawać do każdego tomu
koło10 plansz reprodukcyjnych
z dzieł plastycznych Norwida, więc
trzebaby z góry, z pewnym ładem

rozłożyć materyał; 2° zaś wydawca,
godząc się w tych planszach i na
rzeczy kolorowe, i na światłodruki
etc., wzdycha, aby nie robić rzeczy
pojedyńczo i zosobna do każdego
tomu, ale, ile się da, zbiorowo do
wszystkich tomów, – z kolorowych
rzeczy co najmniej ze cztery razem,
a ze światłodruków, – co najmniej
z ośm, dziesięć, bo to kolosalnie
istotnie zmniejsza koszta.

Ponieważ już o tem mówię, więc
jeszcze jedna kwestya: czy z Mu-
zeum Czartoryskich, Pawlikow-
skich, albo z Woli Justowskiej zgo-
dziliby się na posłanie oryginałów
do Wiednia do Angerera czy Levie-
go? Przy rzeczach kolorowych
zwłaszcza byłoby to nieodzowne.
Mój wydawiec godzi się najchętniej
na zaasekurowanie tych rzeczy tak
wysoko, jak właściciele wymagać
będą.

Czyby Koch. Pan – tymczasem,
zanim Czart. powrócą i zanim bę-
dzie można z niemi mówić – nie
mógł przy pomocy Mycielskiego
obejrzeć tego „zbioru” rysunków
i zanotować sobie, że to i to ewen-
tualnie wartoby i trzeba reproduko-
wać? Balicki – mam wrażenie – mu-
siał widzieć tylko jakiś jeden album
szkiców, a tymczasem z różnych
przypuszczeń i ze słów Mycielskie-
go wnioskować należy, że tam jest
znacznie więcej i ważniejszych rze-
czy.

Z Balickim, daj Boże, aby trudno-
ści nie było. Gdyby chciał dać
wszystko, co ma, służyłbym mu
w zamian z największą chęcią ekwi-
walentem z tego, co sam posiadam.
Ale z jego rozprawki wnioskując,
boję się trochę, że ugania on się za
pierwszeństwami, za „nieznanemi
nikomu” przyczynkami i przeto kry-
je się nieco z tem, co ma, aż do
owej zapowiedzianej monografii.

Ważną rolę w kwestyi przyśpie-
szenia mego przyjazdu grałaby
sprawa Sokołowskiego12. Dzięki
zabiegom łaskawym Koch. Pana
przysłał mi on wtedy kilkadziesiąt li-
stów, rękopis rzeczy o wolności sło-
wa, kilka wierszy i jeden rysunek.
Nie taił wszakże w liście, że ma
prawdopodobnie daleko więcej róż-

nych rzeczy na strychu w pakach,
do których wówczas zabrać się nie
miał czasu. Otóż czyby teraz miał
czas i chciał przyjąć moją pomoc
w poszukiwaniach, z którą już wów-
czas mu się ofiarowałem? To była-
by rzecz kapitalnej wagi, abym przy-
jechawszy mógł już od niego
wszystko wydostać, co ma, i nadto
ustne jego wspomnienia i uwagi so-
bie spisać. Będę więc pod tym
względem wielce wyczekiwał wiado-
mości od Koch. Pana.

Co do Konstantowej Branickiej13,
jak Pan sądzi, czy nie dobrze było-
by naprzód do niej ztąd napisać
z prośbą o udostępnienie mi tego,
co posiada i co pamięta o Norwi-
dzie, ze wzmianką, że w razie przy-
chylnej odpowiedzi przyjechał-
bym do Krakowa i sam stawił się
u niej? – Domyślam się, że popar-
cie St. Tarnowskiego14  mogłoby tu
– i również w kwestyi materyałów,
które miał pisząc o Klaczce15 – być
nader ważnem. Ale pyta się Pan,
„jak jesteśmy z sobą?” Otóż, przy-
najmniej z mej strony nie jesteśmy
wcale. Nie miałem sposobności po-
znać go osobiście, nie pisałem ni-
gdy nic o nim ani przeciwko niemu
– i nie widzę powodu, dla czego
miałby mieć coś przeciwko mnie. Ale
kto wie? może właśnie to moje trzy-
manie się na uboczu, to zaniedba-
nie przedstawienia mu się pomimo
wielokrotnych pobytów w Krakowie,
to nieuciekanie się dotąd do jego
poparcia czy protekcyi, zostało mi
za złe poczytanem i usposobiło go
do mnie niechętnie. Albo może to
znowu są tylko moje pesymistycz-
ne przypuszczenia. Może poprostu
jestem dlań obcą osobą, o której
mało co wie i którą się nie interesu-
je. Dla tego powiedziałem, że, jak
mi się zdaje, nie jesteśmy z sobą
wcale, ani tak, ani inak. Gdyby to
było potrzebne, gotów jestem za
przyjazdem zrobić najceremonial-
niejsze przedstawienie się i prosić
o pomoc w tych kwestyach. O ileby
Pan uważał to za dobre, to może

9 Antoni Euzebiusz Balicki, krytyk literac-
ki, powieściopisarz.
10 Jerzy Mycielski, historyk sztuki.
11 A. E. Balicki: Cyprian Kamil Norwid
„Sprawozd. Dyrekcji Gimn. III w Krako-
wie za r. 1908” i odb.

13 Jadwiga Branicka z Potockich.
14 Stanisław Tarnowski był zięciem Ja-
dwigi Branickiej.
15 S. Tarnowski: Julian Klaczko „Przegl.
Pol.” 1907-1909 i odb. T.1-2 Kraków 1909.12 Marian Sokołowski, historyk sztuki.
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przy widzeniu się dobrze byłoby po-
wiedzieć, że właśnie specyalnie
i avant tout w tym zamiarze wybie-
ram się do Krakowa? – W każdym
razie liczę więcej na to, co Pan na-
pisał, iż Pan może liczyć na łaska-
wość Ekscelencyi. Jego polecenie
mogłoby zresztą być niesłychanie
ważnem jeszcze w jednej sprawie:
mianowicie do Zmartwychwstańców
w Rzymie, u których już z różnych
stron sygnalizowano mi moc listów
Norwida, zwłaszcza z epoki jego
anti-Towianizmu. Możeby Koch. Pan
mógł zatem dyskretnie wybadać,
czy nie ma on do mnie jakich nie-
chęci i czy skłonny byłby do po-
trzebnego starań mych poparcia?

Wiadomość o odszukaniu spad-
kobierców Wł. Wężyka16  i Kastore-
go17  uradowała mię niesłychanie.
Za odpisy wszystkiego co posiada-
ją niewysłownie będę wdzięczny.
Wiersz Do wieśniaczki z wdzięczno-
ścią już odebrałem. Znałem go już
wprawdzie, bo był drukowany w Bi-
bliotece Warsz. w 1841 r., ale za-
wsze dobrze jest taki druk w czaso-
pismie skonfrontować z rękopisem,
a powtóre będzie to z owej najmłod-
szej epoki może jedyny rękopis –
i trzebaby go w pierwszym tomie do-
dać w fac-similowej reprodukcyi.
Trzebaby go zatem sfotografować
w naturalnej wielkości. – Że też nie
możemy odszukać owego poema-
tu, o którym wspomina Czajkow-
ski!18

A propos Ant. Czajkowskiego,
szukam tutaj na prawo i na lewo
jego spadkobierców. Niestety, dotąd
bez skutku. Ale oto, niestety zapóź-
no, znajduję w Estreicherze (tom I,
str. 231) notę o nim: (Ma w rękopi-
sie: Wykład prawa polskiego i prze-
kład Byrona poematu Don Juan).
Więc stary Estreicher coś bliższego
o nim wiedział! I właśnie już go o to
spytać nie można! Na wszelki wy-
padek możeby spytać synów, czy
czego nie wiedzą?

16 Władysław Wężyk, literat.
17 Ludwik Kastory, wychowawca księcia
Marcelego Czartoryskiego.
18 Utwór ten nie został odnaleziony.
Chodzi o tzw. Wiersz przecudowny, zna-
ny jedynie z relacji Antoniego Czajkow-
skiego.

Traktat o tańcach mógłby –
u Norwida – być znacznej wagi
i przydałby się bardzo (ale to dość
pilne byłoby) do tomu poświęcone-
go pismom jego o sztuce. Bo nie-
wątpliwie mówi on tam o tańcu
w znaczeniu orchestyki starożyt-
nej. Ach, żeby ten wnuk Kastore-
go19  odnalazł ów rękopis.

Za Psalm wigilii raz jeszcze dzię-
ki! Ależ to wiersz poprostu przeba-
jeczny! Co za tchnienie szerokie!
I pomyśleć, że takie rzeczy, jak to
albo W Pompei, zagubiały się w ja-
kichś Pokłosiach czy Kalendarzach
dla rodzin katolickich!

A propos – czy Pan w Krakowie
nie natrafił na jakie ślady Walerego
Wielogłowskiego, wydawcy tego
właśnie Kalendarza? Po nim mogły-
by być listy i rękopisy Norwida.

Rezultatu u p. Zakliczyny20  je-
stem gorączkowo ciekaw.

Ale na dziś dość będzie tych in-
teresów, któremi tak bezczelnie po-
zwalam sobie obarczać Koch.
Pana.

Na zakończenie – chcę jeszcze
w krótkości opowiedzieć Koch.
Panu plan całej edycyi. Proszę
o powiedzenie mi o nim swego zda-
nia i nie szczędzenie swych rad. –
Ponieważ będzie to pierwsza zbio-
rowa edycya, do której wejdą i go-
towe rękopiśmienne cykle, których
– gdy je poeta chciał mieć takiemi –
nie widzę się w prawie rozbijać gwoli
– najidealniejszemu według mnie –
układowi ściśle chronologicznemu,
– więc musiałem rozkład materyału
na innych oprzeć podstawach. Przy
następnych wydaniach, o ile do nich
dojdzie, już te względy odpadną –
i można będzie mniej lub więcej ści-
śle chronologizować. Tymczasem
dzielę rzeczy tak:

2 tomy poezyj

Tom I podzielony na takie cykle:
a) Juvenilia 1840-45
b) Krąg ideowy 1847-1863
(Niewola – Promethidion – Pięć
zarysów)

c) Harfa czyli liryczna i okoliczno-
ściowa część poezyi z tejże epo-
ki
d) Krąg „Quidam” (1850-1859)

Tom II
a) Vade-mecum
b) A Dorio ad Phrygium
c) Pan Emil na Gozdawiu
d) Rzecz o wolności słowa
e) Assunta
f) Liryki i fraszki ostatnie

2 tomy utworów dramatycznych

Tom III
Noc tysiączna i druga
Zwolon
Wanda
Krakus
Za kulisami

Tom IV
Kleopatra
Aktor
Miłość czysta

1 tom prozy twórczej

Tom V Legendy i nowele

2 tomy prozy analitycznej

Tom VI Pisma o sztuce i literatu-
rze
Tom VII Pisma filozoficzne, poli-
tyczne, społeczne – i drobne

1 tom wreszcie

Tom VIII Korespondencya

Zabiera się to na jakieś około
200 arkuszy druku. O ileby się dal-
sze rzeczy znajdowały, wydawca
obowiązuje się wydawać dalsze
tomy suplementowe. Do tych ośmiu
tomów ma pójść około 80 plansz
portretów, reprodukcyj z rysunków,
oraz fac-similiów z rękopisów.

Jak Pan widzi, rzecz przedstawia
się dość imponującą. To też palę się,
aby i wewnętrznie i zewnętrznie zro-
bić rzecz prawdziwie pomnikową.
Ale czy mi się uda? Ciężka bo to
rzecz budować coś pomnikowego,
gdy się nie ma w ręku wszystkiego,
co twórca wydał, i gdy się wie na-
pewno, że dopiero kiedyś może da-
leka przyszłość wszystkie disjecta
membra poetae zgromadzić zdoła.

[brak zakoñczenia listu � T. S.]
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19 Przesmycki otrzymał odpis tego ręko-
pisu od Zygmunta Matkowskiego, cio-
tecznego wnuka L. Kastorego.
20 Córka poety Karola Brzozowskiego.
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...wchodzi nie pytaj¹c...
Zamówienie redakcji „Biuletynu Informacyjnego BN” brzmiało:
zwierzyć się i ujawnić publicznie przepis, jak to się robi,
by  o k o l i c z n o ś c i o w a  (Rok Norwidowski), podsunięta
przez Dyrektora BN, Michała Jagiełłę, inicjatywa wydawnicza,
stała się szeroko dostrzeżonym wydarzeniem bibliofilskim.

Od razu powiem, ¿e wszelkie
zachêty do samochwalstwa
przyjmujê nieodmiennie

pow�ci¹gliwie. Szczerze mówi¹c,
a tylko takie zwierzenie ma sens, sam
bym sobie takiego pytania nie posta-
wi³. Ani wówczas, kiedy Anio³y po-
wstawa³y, ani potem.

Publikacje bibliofilskie to bo-
wiem szczególny gatunek edytorstwa,
w którym mieszaj¹ siê wszelkie
rodzaje uczuæ dla ksi¹¿ki, z jednym
wyra�nie dominuj¹cym nad pozosta-
³ymi. Grecki �ród³os³ów kwituje to
krótko s³owem mi³o�nik. Ale nie
ma co udawaæ, ¿e przy ka¿dej tego
typu przygotowywanej publikacji te
uczucia osi¹gaj¹ jednakowe natê¿e-

nie. Tym razem tak siê sta³o, bo na-
st¹pi³ splot sprzyjaj¹cych okolicz-
no�ci. Pierwsza to ta, ¿e �zobaczyli-
�my� (Halina Tchórzewska-

-Kabata, Maciej D¹browski i ni¿ej
podpisany) przysz³¹ ksi¹¿kê niemal
od razu w jej ogólnych edytorskich
ramach, ale przede wszystkim rozu-
mieli�my, czym te ramy trzeba wy-
pe³niæ. Niestrudzony opiekun zbio-
rów specjalnych po prostu wie, czym
siê opiekuje. Okoliczno�æ druga to,
obok umiejêtno�ci i w³asnych dodat-
kowych pomys³ów, jeszcze edytor-
skie serce, którego Norwidowi nie
posk¹pi³y moje wspó³pracownice:
Joanna Gregorczyk i El¿bieta Sza-
lecka. Nie sk¹pi¹c nadto jeszcze
owej swoistej redaktorskiej tkliwo-
�ci, co przytrafia siê rzadziej. Tê lis-
tê zamykaj¹ arty�ci graficy: Ryszard
Kryska i Andrzej Tomaszewski, któ-
rzy dostroili sw¹ artystyczn¹ wra¿-
liwo�æ do ju¿ gotowych pomys³ów.

Owo, jak i co, to by³ ledwie plan
ogólny. Wype³nianie go szczegó-
³em, w przypadku Norwida by³o dla
nas (to zdarza siê równie¿ nieczêsto)
autentycznym edytorskim prze¿y-
ciem. Norwid. Jak go pokazaæ? Ar-
tystê osobnego, który przecie¿ ni-
czego n i e  t w o r z y ³,  b y  ¿ y æ.
A z ca³¹ pewno�ci¹ w³a�nie na od-
wrót. Ka¿dy ze szczegó³ów musia³
byæ starannie przemy�lany. Wybie-
raj¹c z tego, czym dysponowali�my,
a wybierali�my z tzw. Albumów Or-
bis maj¹c �wiadomo�æ, ¿e niegdy�
Norwid przygotowa³ je w³asnorêcz-
nie, nie mieli�my ³atwej decyzji. Po-
kazaæ Norwida akwarelistê, bo �wiet-
ny, a czy pokazywaæ go jako karyka-
turzystê, choæ du¿o s³abszy? Tych
pytañ by³o wiele. Takie choæby: c o
powinno byæ w tekstach o Norwi-
dzie. I  k t o powinien do ich napisania
byæ zaproszony. Temperatura ros³a
i dopiero dzi�, trzeba i to wyznaæ, wie-
my, ¿e kierowa³a nami jaka� metafi-
zyczna intuicja. A mo¿e to... Norwid.

W tym ³añcuchu szczegó³ów ani
jedno ogniwo nie by³o do zbagateli-

zowania. W pracach nad tego rodza-
ju publikacj¹ ujawniaj¹ siê szcze-
gólne cechy osób przygotowuj¹-
cych. Dok³adno�æ, odpowiedzial-
no�æ i nade wszystko benedyktyñska
cierpliwo�æ. I mo¿e jeszcze pokora,
jako cecha wspieraj¹ca. Bo w trosce
o edytorskie pryncypia za wszelk¹
cenê trzeba unikn¹æ b³êdu przerze�-
bienia.

Przestrzega³ przed tym Stanis³aw
Lam ju¿ bez ma³a osiemdziesi¹t lat
temu w swojej Rzeczy o estetyce
druku, zamieszczonej w tomie zaty-
tu³owanym Ksi¹¿ka wytworna. Pi-
sa³ tam, i¿ proste �rodki, �wiadomo�æ
i pewno�æ w pos³ugiwaniu siê two-
rzywem artystycznym prowadz¹ do
przygotowania ksi¹¿ki wytwornej.
Jej wdziêk i wysoki kunszt nie pole-
gaj¹ na strojno�ci i du¿ej liczbie bo-
gatych ozdób, niezwyk³ych czy wrêcz
ekscentrycznych. Przeciwnie, wedle
Lama wytworno�æ to spokój i umiar.

Z trudem opieram siê tu (wszak
ksi¹¿ka jest rodzaju ¿eñskiego) na-
suwaj¹cym siê ³atwym porówna-
niom, ale na ksi¹¿kach, zw³aszcza
wytwornych, znam siê mniej. Pilno-
wali�my zatem szczegó³ów i pilno-
wali�my siê sami, by ustrzec siê po-
kusy �p r z e s t r o j e n i a�.

A przecie¿ czêsto, nawet bardzo
czêsto dzieje siê tak, ¿e spe³nione
s¹ wszelkie warunki obowi¹zuj¹ce
przy bibliofilskim majsterkowaniu,

Anioły. Rysunki Cypriana Norwida. Druk bibliofilski 

Jeżeli nawet dziś – w sto osiemdzie-
siatą rocznicę urodzin poety (1821)
– Polakom nadal niełatwo jest zro-
zumieć fenomen twórczości Norwi-
da, to z pewnością są oni jak najdal-
si od lodowatej obojętności okazy-
wanej mu przez jego współcze-
snych, w tym krewnych i przyjaciół.
Twórczość artystyczna poety, acz-
kolwiek bliska romantyzmowi, nie
daje się przecież zamknąć w jego
granicach. Z drugiej strony nie we-
szła ona na drogę ani akademizmu,
ani naturalizmu, o impresjonizmie
już nie wspominając. Pozostała cał-
kowicie odrębna.

 Hanna Widacka

Zabłąkany w rysownictwo?
z tekstu zamykającego album

Anioły
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a mimo to rezultat jest �redni. No
w³a�nie. Obowi¹zek. Czy to jest wy-
starczaj¹ca motywacja wydawnicza?
Komu¿ zreszt¹ trzeba t³umaczyæ tê
banaln¹ ró¿nicê? Robiæ co� z po-
czuciem obowi¹zku i robiæ to samo
z uczuciem jako motywacj¹ domi-
nuj¹c¹. To ró¿nica ca³kiem niesub-

telna i rezultaty odmienne. Nie za-
prz¹ta³y nas pytania: co przed czym
� tre�æ czy forma? Sz³o o rezultat.
Tym bardziej, ¿e tu, w Bibliotece Na-
rodowej, wydawnicze szlachectwo
zobowi¹zuje. To przecie¿ pierwszy
jej dyrektor Stefan Demby na I Zje�-
dzie Bibliofilów w Krakowie, w od-
czycie O mi³o�ci do ksi¹g w Polsce
dostrzeg³, i¿ wiek XX, który co do-
piero po¿egnali�my, by³ prze³omo-
wym w dziejach mi³o�nictwa ksi¹-

¿ek w Polsce. Rozpocz¹³ siê szczê-
�liwie. Przy�wieca³y mu dwie
gwiazdy o pierwszorzêdnym bla-
sku: Wyspiañski i Miriam. Byli to
pierwsi aposto³owie piêkna w za-
kresie wydawnictw polskich. Obaj
zwrócili uwagê na to, ¿e tre�ci we-
wnêtrznej ksi¹¿ki powinna dopo-
magaæ forma, dzia³aj¹ca na wra¿-
liwo�æ oka.

Przy okazji dodajmy, ¿e to w³a�nie
Miriam chcia³ opublikowaæ ca³¹ spu-
�ciznê plastyczn¹ Norwida. Anio³y
sta³y siê nolens volens maleñk¹
cz¹stk¹ tego zamierzenia. I wype³ni-
³y, mam nadziejê, ten wa¿ki postu-
lat, by w jednej publikacji spotkaæ ze
sob¹ jej walory zewnêtrzne i ducho-
we wnêtrze.

Szansa, zw³aszcza na ow¹ sferê
ducha, pojawi³a siê. Rok Norwidow-
ski. Wt³oczony w dyby szkolnych,
ale tak¿e i uniwersyteckich poloni-
stycznych ustaleñ, Norwid móg³by
doczekaæ siê wreszcie, choæby
i cz¹stkowej, reinterpretacji tego, co
po sobie zostawi³. Jako artysta pió-
ra, pêdzla i o³ówka. I jako artysta-fi-
lozof. Dzi� ju¿ trochê bli¿szy swo-
im rodakom ni¿ wówczas, kiedy ¿y³,
rysowa³, malowa³ i pisa³. I kiedy wy-
obcowany i osamotniony mówi³, ¿e

gorzki to chleb jest polsko�æ. Tê
szansê Eligiusz Szymanis, mimo ¿e
cz³owiek uniwersytecki, wykorzysta³
w sposób budz¹cy najg³êbszy szacu-
nek, pisz¹c esej dla Anio³ów.

Próbowa³a, z nadzwyczajnym, jak
siê pokaza³o, skutkiem, skorzystaæ
z tej szansy Danuta Wróblewska.
Szansy na reinterpretacjê ocen dzie-
³a Norwida przede wszystkim na
p³aszczy�nie sztuki. W pa�dzierni-
ku, w prowadzonej przez siebie Kor-

 Biblioteki Narodowej, Warszawa 2001 r.

Skarbnica N
orw

idow
ska

degardzie, w zaaran¿owanym w nie-
wielkim wnêtrzu romantycznym sa-
lonie, spotka³a ze sob¹ ludzi, którym
chcia³a rekomendowaæ trzy (w tym
Anio³y Biblioteki Narodowej) naj-
nowsze norwidowskie publikacje. To
nie by³o tylko okoliczno�ciowe spo-
tkanie. W Kordegardzie zjawi³ siê
t³um. Czy �ci¹gniêty urokiem gospo-
dyni wieczoru Danuty Wróblew-

skiej? Tak¿e. Przede wszystkim spra-
wi³ to jednak Norwid. I mo¿e jesz-
cze miejsce. W tych przecie¿ rejo-
nach przechadza³ siê niegdy� boha-
ter wieczoru.

Publikacje Jemu po�wiêcone,
w tym Anio³y Biblioteki Narodowej,
zosta³y przyjête z niezwyk³¹ i ca³ko-
wicie nie kurtuazyjn¹ ¿yczliwo�ci¹.

Anio³y zaprezentowane w publicz-
nej telewizji przez autorkê drugiego
z tekstów do nich pisanych, Hannê
Widack¹, �ci¹gnê³y sporo chêtnych
do ich nabycia. Co czuje wydawca,
gdy ³¹cz¹ siê w jednej publikacji za-
wodowa satysfakcja z handlowym
efektem, wyja�niaæ nie muszê.

Tu, próbowa³em dociec, co spra-
wia, ¿e  c o �   r a z   s i ê   s t a j e,
a kiedy indziej nie. Czy siê powio-
d³o? Nie wiem.

Mo¿e zatem to ów palec Bo¿y, któ-
ry gdy dotknie... A mo¿e po prostu
Norwid mia³ racjê, ... ¿e p i ê k n e �
wchodzi nie pytaj¹c bram¹!

 Wacław Żurek

P.S. W czasach mojej szkolnej geo-
metrii, komu siê powiod³o i dopro-
wadzi³ rzecz do pomy�lnego koñca,
stawia³ na tablicy literki c.b.d.o.,
mówi¹c: co by³o do okazania, oka-
zano. Nie pamiêtam, aby mi siê to
wówczas kiedykolwiek przytrafi³o.
Wiêc mo¿e... teraz?

Prawdziwe zrozumienie przesłania
artysty wymaga rozpoczęcia pracy,
która pozwoli odnajdywać zagubio-
ny gdzieś dawno temu cień bosko-
ści w mozolnym odwzorowywaniu
„profilu Bożego”.

 Eligiusz Szymanis,
tamże

Przeżywając zatem po ludzku samotność tego, który wie to, co wszyscy wie-
dzieć będą w czasach „późnego wnuka”, Norwid obawiał się jakby zrozumie-
nia i popularności. Uciekał od czytelników i widzów we własne pomysły arty-
styczne, które tylko tych najbardziej wytrwałych skłonią do pracy prowadzącej
do zmartwychwstania. Jak średniowieczny asceta nie oczekiwał, że zafascy-
nowani codziennością ludzie pójdą natychmiast jego śladem. Miał jednak
poczucie misji, która świętym kazała trwać w ascezie, by wyznaczać w ten
sposób niedościgły ideał.

          Eligiusz Szymanis

Odwzorować „profil Boży”... z eseju otwierającego album Anioły
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Do obchodów Roku Norwi-
dowskiego aktywnie w³¹-
czy³o siê warszawskie Mu-

zeum Literatury im. A. Mickiewicza.
Od 29 wrze�nia do 18 listopada
2001 roku mo¿na by³o obejrzeæ wy-
stawê prac plastycznych pod nazw¹
Cyprian Norwid � prorok niechcia-
ny. Wystawa szczê�liwie zbieg³a siê
w czasie z wydaniem albumu pt.
Anio³y, zawieraj¹cego reprodukcje
szkiców, rysunków i obrazów Nor-
wida ze zbiorów Biblioteki Narodo-
wej. Oba wydarzenia bowiem � i al-
bum Biblioteki Narodowej, i wysta-
wa na Starym Mie�cie, ka¿¹ inaczej
spojrzeæ na dorobek Norwida oraz
przewarto�ciowaæ zawarte w tym do-
robku przes³anie.

¯eby nale¿ycie oceniæ wagê tego
przewarto�ciowania, trzeba u�wiado-
miæ sobie, ¿e w swojej epoce Nor-
wid nie by³ twórc¹ zapoznanym: uwa-
¿ano go za dziwaka, niekomunika-
tywnego poetê i � wbrew oczywi-
stym faktom � za mistyka, ale je¿eli
w ogóle chocia¿ trochê ceniono, to
za prace plastyczne w³a�nie. By³ bo-
wiem Norwid w tym zakresie arty-
st¹ aktywnym i wielostronnym. Ry-
sownikiem, malarzem, rze�biarzem
i medalierem. Mo¿na tak¿e uznaæ go
(w dzisiejszych kategoriach) za jed-
nego z prekursorów sztuki u¿ytko-
wej, poniewa¿ nie stroni³ od prac pro-
jektowych o charakterze architekto-
nicznym, wykona³ wiele ilustracji
ksi¹¿kowych, opracowywa³ koncep-
cje plastyczne okoliczno�ciowych
monet itp.

M³odopolskie odkrycie literac-
kiego geniuszu Norwida i niezwyk³ej
odwagi intelektualnej tego nie pod-
daj¹cego siê dominuj¹cym pr¹dom
artysty na wiele lat przyæmi³o war-
to�æ jego osi¹gniêæ w sztukach pla-
stycznych. Obserwowany obecnie
renesans zainteresowania Norwi-
dem-malarzem, Norwidem-grafi-
kiem, Norwidem-rze�biarzem niesie
wiêc szansê pe³niejszego ocenienia
wk³adu tego twórcy w kulturê pol-
sk¹, ale tak¿e bardziej precyzyjnego
zrozumienia jego stylu my�lenia,
koncepcji kultury i refleksji filozo-
ficznych.

Bowiem w twórczo�ci Norwida
od¿y³a ultraromantyczna koncepcja
syntezy sztuk, zespolenia w jedno�æ
wy¿szego rzêdu. Zasada tej syntezy
nie by³a jednak uzewnêtrzniana z tak¹
ostentacj¹, jak na przyk³ad w dziele
Adama Mickiewicza. Domaga³a siê
twórczego, czy raczej wspó³twór-
czego udzia³u odbiorcy, który dopie-
ro w zetkniêciu z autorsk¹ koncep-

cj¹ dzie³a powo³ywaæ mia³ do ¿ycia
now¹ jako�æ artystyczn¹.

Przyk³adem realizacji takiej w³a-
�nie koncepcji sztuki mo¿e byæ po-
chodz¹cy z cyklu Vade-mecum
wiersz Czemu nie w chórze. Tre�ci¹
tego liryku jest autorefleksja poety,
który, pomimo ¿arliwej wiary i nie-
w¹tpliwej rado�ci okazywanej z po-
wodu narodzin Zbawiciela, nie mo¿e
�piewaæ u ¿³obu, gdzie jest Bóg,
poniewa¿ jego uszy pe³ne s¹ jeszcze
odg³osów cierpienia i krzyków mor-
dowanych na rozkaz Heroda niewi-
ni¹tek. W tym niewielkim rozmiara-
mi liryku zderza siê wiêc refleksja
intelektualna, wra¿liwo�æ na krzyw-
dê, której nie mo¿e zag³uszyæ rado�æ
spowodowana Bo¿ym Narodzeniem,
poczucie niedostosowania i w³a�nie
wra¿enia optyczne oraz akustyczne.
Poeta nie mo¿e do³¹czyæ do chóru:
ja? � zmiêszaæ móg³bym �piew, a to
zmieszanie wywo³ane jest wra¿e-
niem optycznym: jam widzia³ krew!
Manifestuje siê tu oryginalna i po-
zwalaj¹ca odró¿niæ Norwida od in-
nych twórców tej epoki synteza my-
�li, poezji, muzyki i plastycznego wi-
dzenia rzeczywisto�ci.

Ta cecha Norwidowskiej sztuki
sta³a siê fundamentem koncepcji
wystawy w Muzeum Literatury. Ko-
ordynator projektu El¿bieta Bañko-
Sitek oraz autorzy wystawy, Aleksan-
dra Melbechowska-Luty, Anna Lipa
i £ukasz Kossowski, we wspó³pracy
z Joann¹ Zarzyck¹ z Biblioteki Na-
rodowej oraz Ann¹ Rudziñsk¹ z Mu-
zeum Narodowego w Warszawie,
osi¹gnêli efekt przedstawienia Nor-
wida zakorzenionego silnie w swo-
ich czasach, ¿yj¹cego napiêciami
i konfliktami w³asnej epoki, ale jed-
nocze�nie przezwyciê¿aj¹cego te
napiêcia my�l¹ wybiegaj¹c¹ daleko
naprzód, poza horyzont percepcyjny
¿yj¹cych wówczas Polaków.

C. Norwid w tej koncepcji staje
siê wiêc prorokiem nie w sensie ro-
mantycznym, nie biblijnym profet¹
wspartym dostojnie na pielgrzymim
kosturze, lecz nowoczesnym inte-
lektualist¹, który potrafi wyobraziæ
sobie konsekwencje ukrytych pod
powierzchni¹ obserwowanych fak-
tów za³o¿eñ, który rzeczywisto�æ po-
strzega w sposób dynamiczny, w jej

„ C z y  b ę d z i e s z  w i e d z i a ł  c o  p r z e ż y ł e ś . . . ”

Cyprian Norwid � prorok
niechciany

�Cyprian Norwid � prorok niechciany�.
Wystawa w Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza
Warszawa, wrzesieñ-listopad 2001

C. Norwid Noce Junga, sepia – piórko i pędzel,
1862 (?)
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zmienno�ci i rzeczywistych celach,
a nie w pozornej statyce.

Wystawa wprowadza w realia
Wielkiej Emigracji oraz kolei ¿ycia
Norwida na Zachodzie. Obok Por-
tretu zbiorowego polskiej kolonii
w Rzymie 1844 R. Chojnackiego,
gdzie w�ród dziewiêciu przedsta-
wionych osób odnajdujemy Cypria-
na Norwida, znalaz³a siê akwarela
T. Kwiatkowskiego Chopin przy
fortepianie i tego samego malarza
Rozbitkowie (alegoria upadku po-
wstania 1846 roku). W�ród prac
plastycznych umieszczono tak¿e pla-
ny miast, a na przezroczystych tabli-
cach � fragmenty z utworów poetyc-
kich oraz listów Norwida. Przezro-
czysto�æ tablic z Norwidowskimi
tekstami uzyska³a tutaj wymiar nie-
ledwie symboliczny. Mo¿na j¹ bo-
wiem rozumieæ jako przezroczy-
sto�æ samego tekstu, przez który
postrzegaæ musimy, jakby w poetyc-
kiej, swoi�cie Norwidowskiej per-
spektywie, kszta³t ówczesnej rzeczy-
wisto�ci.

Teksty i prace plastyczne staj¹ siê
wiêc jedno�ci¹ artystycznie postrze-
ganego oraz intelektualnie opisane-
go �wiata w jego podstawowych, cza-
soprzestrzennych wymiarach. Wiêc
nie tylko chodzi o nostalgiczne po-
wroty do utraconej arkadii dzieciñ-
stwa (chocia¿ i ten motyw jest prze-
cie¿ w twórczo�ci Norwida obecny
� do kraju tego, gdzie kruszynê
chleba�), ani o oddanie czci bo-
jownikom i mêczennikom sprawy
narodowej (chocia¿ i ten motyw jest
obecny � na przyk³ad w wierszu
Bema pamiêci ¿a³obny-rapsod),
ani o mitologizacjê przesz³o�ci hi-
storycznej (chocia¿ mamy liczne
przyk³ady twórczego wykorzystania
motywu Bogurodzicy). Lecz chodzi
o przysz³o�æ narodowej to¿samo�ci
Polaków, o przysz³o�æ opartej na
�ródziemnomorskich filarach kultu-
ry chrze�cijañskiej Europy i Ame-
ryki, o cele, jakie stawia przed sob¹
ludzko�æ. Spiêcie w jednym wyda-
rzeniu kulturalnym, jakim jest wy-
stawa Cyprian Norwid � prorok nie-
chciany, tylu w¹tków jego refleksji
ukazuje logiczn¹ spójno�æ my�li,
która, zachowuj¹c wszystkie nie-
omal atrybuty ówczesnego stylu
my�lenia, wybiega jednocze�nie

swoim zasiêgiem daleko poza hory-
zonty poznawcze XIX wieku.

Znakomitym przyk³adem ilustru-
j¹cym swoisty i niepowtarzalny spo-
sób my�lenia Norwida, bêd¹cego
my�leniem obrazowym i werbalnym
zarazem, jest przes³any w 1883 roku
Juliuszowi Kossakowi do Krakowa
wiersz pt. Epizod. W tym gorzko-
¿artobliwym utworze Norwid podsu-
wa znanemu i uznanemu ju¿ wówczas
malarzowi � batali�cie temat do ob-
razu:

Opisaæ chcê Ci szczegó³ z bitwy
pod Sadow¹,

Pos³uchaæ racz i, je�li� ³askaw,
siê zastanów:

Ten SZCZEGÓ£ jest OGÓ£EM �
on sercem i g³ow¹!

Dalej poeta opisuje bratobójcze
starcie, do którego dosz³o w 1866
roku podczas wojny austriacko-pru-
skiej, gdy pod Sadow¹ walczyli pol-
scy u³ani �cesarscy� z polskimi u³a-
nami �królewskimi�. Norwid wska-
zuje wiêc, jak bezrefleksyjna polska
mi³o�æ do �barwy i broni� mo¿e zo-
staæ instrumentalnie wykorzystana
przez zaborców, jak polska brawura
i dzielno�æ s³u¿yæ mog¹ najzupe³niej
obcej racji konkuruj¹cych ze sob¹
dynastii niemieckich. Bardzo dale-
ko odchodzimy tu od mesjanizmu,
dumy narodu wybranego, który
swym mêczeñstwem mia³ wyzwoliæ
siebie i inne narody Europy z nie-
woli. Norwid z zimn¹ prawie precy-
zj¹ wskazuje, jak w wyniku niewoli
kruszeje polska to¿samo�æ narodo-
wa, jak dumna spo³eczno�æ zaczy-
na siê dzieliæ na Polaków �austriac-
kich� (galicyjskich), �pruskich�
i �rosyjskich�. Przecie¿ pewne re-
likty tych podzia³ów odczuwamy do
dzisiaj! Ale pierwszym, który wska-
zywa³ na wpisane w politykê zabor-
ców niebezpieczeñstwo utracenia
poczucia jedno�ci kulturowej by³
w³a�nie Norwid.

Poszczególne segmenty wystawy
ilustruj¹ g³ówne dzia³y artystycznej
aktywno�ci Norwida. Ojczyzna, Emi-
gracja, Ewangelia, Natura i Sztu-
ka s¹ jakby kolejnymi krêgami, któ-
re przemierzyæ mo¿na z �poet¹
i sztukmistrzem� w charakterze prze-
wodnika. Zamyka za� wszystko Epi-
log, podsumowuj¹cy wagê, a zarazem
odrzucenie przez odbiorców Norwi-

dowskiego g³osu. Nie tylko bowiem
patriotyczna tromtadracja Polaków
poddana zosta³a przez Norwida kry-
tyce. Tak¿e romantyczny projekt eg-

zystencji. Romantycznym kobietom
(Niewiast, zaklêtych w umar³e for-
mu³y, spotka³em tysi¹c�) przeciw-
stawia Norwid kobiety ¿yj¹ce, dyna-
miczne, cierpi¹ce i pe³ne w swym
gniewie, a zarazem delikatne w swych
uczuciach. Kobiety z rysunków Nor-
wida s¹ postaciami jeszcze prawdziw-
szymi, ni¿ te, które znamy z jego dra-
matów. W ich portretowaniu osi¹ga
Norwid efekt nak³adania siê na sie-
bie portretu zewnêtrznego i charak-
terystyki wnêtrza przedstawionej
osoby.

Podobnie prezentuje Norwid po-
staci �wiêtych i Chrystusa. Jedno�æ
¿ycia zewnêtrznego i wewnêtrznego
zostaje tu ponadto skomplikowana
ukazaniem ³¹czno�ci, jaka zachodzi
miêdzy lud�mi ze sfery sacrum
z lud�mi sfery profanum. Gdy ogl¹-

C. Norwid Biały orzeł na skale, akwarela, lata
sześćdziesiąte XIX w.
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da siê �wiêtego Piotra przykutego
³añcuchem do �ciany wiêzienia ma-
mertyñskiego w Rzymie, my�l widza
biegnie ku polskim patriotom, ze-
s³añcom, �narodowej sprawy mê-
czennikom�.

Norwid, rezygnuj¹c i krytykuj¹c
megalomaniê narodow¹ � nieod³¹cz-
n¹ siostrê mesjanizmu � nie obawia
siê jednak wskazaæ na sakralny aspekt
egzystencji bohaterów, którzy po-
�wiêcili siê wznios³ej idei wolno�ci.
Podobna idea odczytana byæ mo¿e z
rysunku o³ówkiem � Mszy �w. dla
Polaków w Turcji (1851) � na któ-
rym dostrzegamy jedno�æ, czy raczej
blisko�æ symboli religijnych wiel-

kich wyznañ uniwersalistycznych,
wspó³czucie dla tu³aczy, zagnanych
przez historiê do Azji oraz zaufanie
do boskiej opieki nad cz³owiekiem,
chocia¿ los ludzki tak czêsto staje
siê powtórzeniem kolei ¿ycia biblij-
nego Hioba.

Rysunki i obrazy Norwida s¹ zna-
komitym komentarzem do jego
twórczo�ci artystycznej, ilustruj¹
sta³o�æ jego my�lenia o �wiecie,
obecno�æ pewnych w¹tków, które

nawraca³y z obsesyjn¹ wrêcz regu-
larno�ci¹. Christiani ad leones
(o³ówek, tusz, gwasz) mo¿e byæ ilu-
stracj¹ do znanej noweli Ad leones,
w której Norwid zmierzy³ siê z nie-
obecnym w dzie³ach innych roman-
tyków tematem komercjalizacji sztu-
ki, konsekwencji, jakie estetyce nie-
sie proces urynkowienia produktu
artystycznego.

W spektrum Norwidowskiej wra¿-
liwo�ci znalaz³ siê te¿ zachwyt dla
piêkna natury. Delikatne akwarele
przedstawiaj¹ce kwiaty: ³odygê maku
z owocami, pelargonie, ³¹kê, �wiad-
cz¹ o tym, jak g³êboko w �wiadomo-
�ci artysty wpisane by³o piêkno przy-

rody, jak bardzo przekonany by³
o apoliñskim, przyjaznym cz³owie-
kowi aspekcie istnienia natury.

Oddzielnym i wartym osobnego
namys³u dzia³em plastycznej aktyw-
no�ci Norwida by³a sztuka dagero-
typu. Norwid sam nie para³ siê foto-
grafi¹, ale jego opisy dagerotypów
(np. Na zapytanie: Czemu w konfe-
deratce? Odpowied�) dostrzec mo¿-
na nowy zupe³nie typ wra¿liwo�ci �
budowania perspektywy g³êbi meta-

fizycznej widocznej poprzez ró¿ne
natê¿enia bieli, szaro�ci i czerni daw-
nych fotografii.

Przecie¿ Bia³e i Czarne kwiaty
mog¹ byæ odczytywane jako literac-
kie zapisy dagerotypii, jako werbal-
ne ekwiwalenty rzeczywisto�ci na-
�wietlonej na p³ytce ówczesnej fo-
tografii.

W dziale Epilog na widza spogl¹-
da Norwid � prorok niechciany � ze
znanego portretu Pantaleona Szyn-
dlera z 1882 roku. Dostojny starzec,
który przecie¿ wówczas ledwie prze-
kroczy³ sze�ædziesi¹tkê, sw¹ twarz¹
i ca³¹ postaci¹ ukazuje, jak wiele
wyry³o siê w nim cierpienia, jakie
musi byæ udzia³em cz³owieka my�l¹-
cego, cz³owieka niezale¿nego, cz³o-
wieka odizolowanego kalectwem
g³uchoty od innych, cz³owieka po-
zbawionego ciep³a akceptacji wspó³-
czesnych.

Wystawa, na któr¹ z³o¿y³y siê eks-
ponaty z Biblioteki Narodowej w
Warszawie, Biblioteki PAN w Kór-
niku, Muzeum Narodowego w War-
szawie i Krakowie oraz z kolekcji
prywatnych, ukazuje Norwida, który
w coraz mniejszym stopniu � na
szczê�cie � jest prorokiem niechcia-
nym, ale pozostaje wci¹¿ prorokiem
niezrozumianym. Norwid nie zdez-
aktualizowa³ siê i chocia¿ oddziela
nas od niego coraz wiêkszy dystans
czasowy, to pozostaje on twórc¹ ¿y-
wym, inspiruj¹cym, twórc¹ wymaga-
j¹cym, nie pozwalaj¹cym na obojêt-
no�æ.

Dope³nieniem wystawy Cyprian
Norwid � prorok niechciany jest
niewielka ekspozycja fotografii
Norwid 2001 � z Montmorency na
Wawel, wed³ug scenariusza Marii
Doroty Pieñkowskiej. Nie wiemy,
w którym ze zbiorowych grobów
cmentarza w podparyskim Montmo-
rency znajduj¹ siê prochy Norwida.
Uroczysto�ci z 2001 r. mia³y wiêc
wymiar najzupe³niej symboliczny.
Z ziemi¹ z Montmorency do wawel-
skiego sanktuarium powraca³y wiêc
jakby doczesne szcz¹tki tych wszyst-
kich, którzy w XIX wieku nie mieli
szansy, by zakoñczyæ sw¹ pielgrzym-
kê u �wiêtego celu, jakim by³a wol-
na i suwerenna Polska.

 Andrzej Fabianowski

Cyprian Norwid
Paryż, 1861 r.
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Obrady tegorocznej Konfe-
rencji Dyrektorów Europej-
skich Bibliotek Narodo-

wych odbywa³y siê w Rydze, w kom-
pleksie hotelowo-konferencyjnym
Konventa Se-ta mieszcz¹cym siê
w dawnym �redniowiecznym zespo-
le klasztornym, który w koñcu lat 90.
zosta³ piêknie odrestaurowany i zmo-
dernizowany, bez naruszenia �re-
dniowiecznego uk³adu urbanistycz-
nego i zabytkowej architektury. Go-
spodarzem spotkania by³ Andris
Vilks � dyrektor £otewskiej Biblio-
teki Narodowej. Obrady prowadzi³
dr Wim van Drimmelen, dyrektor
Królewskiej Biblioteki w Hadze, któ-
ry przewodniczy CENL od 1997 r.

W CENL bierze udzia³ 41 biblio-
tek reprezentuj¹cych 39 pañstw. Nie
nale¿¹ do tej organizacji tylko naro-
dowe ksi¹¿nice Serbii, Czarnogóry
i Bia³orusi � krajów, które nie s¹
cz³onkami Rady Europy.

Od wielu lat tematyka dorocznych
posiedzeñ CENL ogranicza siê do
pewnej grupy zagadnieñ. W zasadzie
nie s¹ omawiane sprawy jednostko-
we lub lokalne. W niewielkim stop-
niu podejmowana jest tematyka za-
rz¹dzania bibliotekami narodowymi
i ich finansowania, a tak¿e zagadnie-
nia odnosz¹ce siê do podstawowych
zadañ bibliotek narodowych, jak gro-
madzenie, opracowywanie, udostêp-
nianie, zapewnienie bezpieczeñstwa
i trwa³o�ci narodowych zasobów
przechowywanych na tradycyjnych
no�nikach. Aktualnej wiedzy o doko-
naniach bibliotek w tych obszarach
dzia³alno�ci dostarczaj¹ doroczne
sprawozdania poszczególnych bi-
bliotek narodowych przekazywane
do sekretariatu CENL i umieszcza-
ne w serwisie internetowym GA-
BRIEL.

Uwaga CENL skierowana jest
przede wszystkim na inicjowanie,
realizowanie i propagowanie w�ród
wszystkich bibliotek narodowych ta-
kich projektów i programów, które
w �rodowisku zaawansowanych tech-
nologii informacyjnych u³atwiaj¹
przekszta³canie narodowych ksi¹¿nic
w nowoczesne instytucje, które po-
winny pe³niæ kluczow¹ rolê w krajo-
wych i europejskich systemach bi-
bliotecznych w zakresie gromadze-
nia i upowszechniania pi�mienniczej
�pamiêci �wiata� zapisanej na dowol-
nych no�nikach.

Takie zadania s¹ realizowane g³ów-
nie w najnowocze�niejszych i najbo-
gatszych bibliotekach, jak The Bri-
tish Library, Królewska Biblioteka
w Hadze, die Deutsche Bibliothek
i skandynawskie biblioteki narodo-
we. Ich do�wiadczenia zaprzeczaj¹
popularnym w pocz¹tkowym okresie
rewolucji internetowej przekona-
niom, ¿e szybko stanie siê mo¿liwe
zast¹pienie tradycyjnych narodo-
wych ksi¹¿nic rozproszon¹ sieci¹ bi-
bliotek elektronicznych. Taka per-
spektywa nadal jest odleg³a, a rola bi-
bliotek narodowych stale umacnia
siê.  Dziêki staraniom miêdzy inny-
mi CENL, udzia³ bibliotek narodo-
wych w programach badawczo-
wdro¿eniowych Unii Europejskiej
staje siê w ostatnich latach coraz
bardziej widoczny, co pozytywnie
wp³ywa na rolê narodowych ksi¹¿nic
w krajowych i miêdzynarodowych
systemach informacyjnych dostêp-
nych w sieci Internet.

Podczas spotkania w Rydze oma-
wiano wyniki kilku wa¿nych dla przy-
sz³o�ci bibliotek narodowych pro-
jektów, które prowadzone s¹ z ini-
cjatywy lub z du¿ym udzia³em
i poparciem CENL, a finansowane

w znacznej czê�ci przez Uniê Euro-
pejsk¹. Nale¿y wspomnieæ, ¿e rok
wcze�niej, na posiedzeniu CENL
w San Marino, zadecydowano, ¿e po
zakoñczeniu finansowania przez Ko-
misjê Europejsk¹ projektów znanych
pod akronimem COBRA* , bêd¹ one
nadal rozwijane i testowane. W tym
celu utworzono w British Library sta-
³¹ grupê robocz¹ CENL. Jej zada-
niem jest inicjowanie projektów, któ-
rych realizacja opieraæ siê bêdzie na
wypracowanych w ramach COBR-y
zasadach, standardach i pilota¿owych
zastosowaniach technologii. Przyk³a-
dem takiego dzia³ania jest projekt
The European Library (TEL), na któ-
rego realizacjê Komisja Europejska
przeznaczy³a 1,2 milionów euro.
Opracowane dziêki temu nowe roz-
wi¹zania techniczne i organizacyjne
umo¿liwi¹ utworzenie europejskiej
biblioteki wirtualnej prezentuj¹cej
zdigitalizowane zasoby i elektro-
niczne serwisy informacyjne biblio-
tek narodowych.

W projekcie, koordynowanym
przez British Library, bierze udzia³
dziewiêæ bibliotek narodowych, któ-
re przygotuj¹ i wdro¿¹ nowy sposób
dostêpu do elektronicznych zasobów
poprzez opracowanie zestawu stan-
dardów, takich jak metadane, nie-
zbêdnych dla zapewnienia szybkiego
dostêpu zarówno do dokumentów
elektronicznych, jak i zapisanych na
tradycyjnych no�nikach. Przetesto-
wane zostan¹ tak¿e metody rozpro-
szonego przeszukiwania baz danych
poprzez protokó³ Z.39.50 oraz inne
internetowe narzêdzia indeksowania
i przeszukiwania zasobów.

W ramach projektu TEL zostan¹
przedstawione propozycje wspó³pra-
cy bibliotek narodowych z wydaw-
cami w zakresie technologii infor-

Spotkanie CENL w Rydze
15. doroczne spotkanie dyrektorów europejskich bibliotek
narodowych zrzeszonych w organizacji Foundation Conference
of European National Librarians (CENL) zorganizowano
tym razem na Łotwie, w dniach 27-28 września br. Bibliotekę
Narodową reprezentowali: dyrektor Michał Jagiełło i zastępca
dyrektora ds. naukowych Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

* Projekty te służą ujednoliceniu i uno-
wocześnieniu sieciowego dostępu do
bibliograficznych serwisów informacyj-
nych tworzonych przede wszystkim
w bibliotekach narodowych. Najważniej-
sze spośród nich są znane pod akroni-
mami: CD-BIB, FLEX, NEDLIB, BIBLINK,
MACS.
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Europe’s National Libraries. Publikacja 
przygotowana na 15. Konferencję CENL.  

macyjnych, ustalania cen wydaw-
nictw elektronicznych, zasad nego-
cjowania licencji na korzystanie
z elektronicznych publikacji, a tak¿e
zakres stosowania praw autorskich
dla tego typu dokumentów w biblio-
tekach narodowych.

Program TEL kontynuuje i zara-
zem uzupe³nia inne projekty omawia-
ne w ubieg³ych latach podczas spo-
tkañ CENL, takie jak RENARDUS
(przedmiotowe przeszukiwanie baz
danych i serwisów web) czy Biblio-
theca Universalis � projekt wspól-
nego portalu realizowany przy udzia-
le bibliotek narodowych Japonii,
Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz
wybranych europejskich narodo-
wych ksi¹¿nic.

Zagadnienia standaryzacji oraz
wspó³pracy bibliotek na poziomie
krajowym i miêdzynarodowym by³y
zawsze kluczowym problemem ba-
dawczym bibliotek narodowych. To-
te¿ na spotkaniach CENL z du¿¹ uwa-
g¹ �ledzone s¹ postêpy prac badaw-
czych i wdro¿eniowych w zakresie
standaryzacji opisu oraz zasad dostê-
pu do dokumentów elektronicznych
i zasobów sieciowych. W pracach
tych � finansowanych czê�ciowo
przez Komisjê Europejsk¹ � w co-
raz wiêkszym stopniu uczestnicz¹
biblioteki narodowe.

Z inicjatywy CENL powsta³a spe-
cjalna grupa robocza ds. standardów
sieciowych, kierowana przez przed-
stawicieli Narodowej i Uniwersytec-
kiej Biblioteki w Helsinkach. W wy-
niku jej dzia³alno�ci (we wspó³-
pracy z europejskimi bibliotekami
narodowymi) powsta³o kilka wa¿-
nych opracowañ dotycz¹cych m.in.
zasad opisu zasobów internetowych,
pozwalaj¹cych na ich jednoznaczn¹
bibliograficzn¹ identyfikacjê (URN
� Uniforme Resource Names) oraz
lokalizacjê w sieci (URL � Unifor-
me Resource Locator). Pierwszy
etap prac rozpoczêtych w 1997 roku
zosta³ zakoñczony. Na spotkaniu
w Rydze biblioteki narodowe zosta-
³y zachêcone do przetestowania
i stopniowego wdra¿ania standardu
URN we wszystkich europejskich bi-
bliotekach narodowych. W ostatnim
okresie dziêki pracom tej grupy zo-
sta³y okre�lone zasady identyfikowa-
nia w serwisach sieciowych biblio-
grafii narodowych oraz ISBN. Obec-

nie trwaj¹ prace nad wykorzystaniem
numeru ISSN do identyfikowania
elektronicznych zasobów czasopism.
Szczegó³owe zasady nadawania iden-
tyfikatorów URN s¹ w trakcie opra-
cowywania i zostan¹ udostêpnione
wszystkim bibliotekom narodowym.

Z punktu widzenia europejskich
serwisów bibliograficznych równie
wa¿ny jest udzia³ bibliotek narodo-
wych w rozwoju protoko³u sieciowe-
go Z.39.50. Miêdzynarodowy zespó³
ekspertów opracowa³ now¹ wersjê
tego protoko³u, tzw. Bath Profile. W
zwi¹zku z tym powo³ana przez CENL
specjalna grupa robocza opracuje
dokument, w którym zostan¹ prze-
analizowane nowe cechy protoko³u
z punktu widzenia jego zastosowañ
w bibliotekach.

Drugim zadaniem tej grupy jest
udzia³ w rozwijaniu nowych mo¿li-
wo�ci protoko³u Z.39.50, np. w od-
niesieniu do zawarto�ci rekordu bi-
bliograficznego stosowanego w bi-
bliografiach narodowych, co powin-
no zwiêkszyæ efektywno�æ przeszu-
kiwania bibliograficznych baz w sie-
ci. Bibliotekom narodowym zaleco-
no, aby pos³ugiwa³y siê takim
oprogramowaniem bibliotecznym,
które ma wbudowan¹ najnowsz¹ wer-
sjê protoko³u Z.39.50, aby u³atwiæ
sprawdzanie w praktyce skuteczno-
�ci tego protoko³u w przeszukiwaniu
du¿ych rozproszonych zbiorów bi-
bliograficznych.

Podczas posiedzenia CENL za-
chêcano tak¿e biblioteki narodowe
do testowania innych projektów
opracowanych w ostatnich latach
z inicjatywy CENL. Do najwa¿niej-
szych dla dzia³alno�ci bibliotek na-
rodowych zaliczyæ trzeba pakiet za-
³o¿eñ metodycznych i oprogramo-
wania, pozwalaj¹cy na konwersjê
formatów zapisu danych zgodnych
z norm¹ ISO 2907 (UseMARCON),
oraz podobny pakiet umo¿liwiaj¹cy
przeszukiwanie bibliograficznych
baz danych wed³ug kryteriów rzeczo-
wych w ró¿nych s³ownikach hase³
przedmiotowych opracowanych
w trzech jêzykach: angielskim (Li-
brary of Congress Subject Head-
ings), niemieckim (SWD/RSWK)
oraz francuskim (RAMEAU). Dobre
wyniki tego projektu zachêci³y bi-
blioteki Europy �rodkowej do bada-
nia mo¿liwo�ci zastosowania opra-

cowanej metody i technologii do
przeszukiwania baz danych wed³ug
jêzyków hase³ przedmiotowych sto-
sowanych w innych krajach.

Biblioteka Królewska w Hadze
przypomnia³a o mo¿liwo�ci korzy-
stania z pakietu oprogramowania
i za³o¿eñ metodycznych opracowa-
nych w ramach projektu NEDLIB,
który jest europejsk¹ propozycj¹
rozwi¹zania problemu gromadzenia,
opracowywania i archiwizacji siecio-
wych dokumentów elektronicznych
w bibliotekach narodowych.

Równie¿ z inicjatywy CENL po-
wsta³ kilka lat temu zespó³ roboczy
kierowany przez British Library
i przedstawicieli Federacji Europej-
skich Wydawców (FEP), który opra-
cowa³ za³o¿enia wspó³pracy wydaw-
ców publikacji elektronicznych i bi-
bliotek narodowych. Okre�lone
zosta³y zasady dobrowolnego prze-
kazywania kopii sieciowych publika-
cji elektronicznych w celu ich reje-
stracji bibliograficznej i archiwiza-
cji na wzór ustawowych powinno�ci
wydawców zwi¹zanych z dostarcza-
niem obowi¹zkowych egzemplarzy
publikacji tradycyjnych. Zalecany
tekst porozumienia biblioteki naro-
dowej z wydawcami oraz propozycja
zasad postêpowania w zakresie gro-
madzenia dokumentów sieciowych
s¹ obecnie konsultowane przez wy-
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Przedstawia najcenniejsze zbiory europejskich
bibliotek narodowych

dawców i biblioteki w niektórych
krajach europejskich. W po³owie lat
90. s¹dzono, ¿e w przypadku siecio-
wych wydawnictw elektronicznych
� najczê�ciej wielonarodowych,
o trudnym do okre�lenia zasiêgu
terytorialnym internetowego wy-
dawcy i czytelnika � biblioteki na-
rodowe, wydawcy i inne podmioty
powinny d¹¿yæ do powstania paneu-
ropejskiego systemu egzemplarza
obowi¹zkowego i archiwizacji do-
kumentów elektronicznych. Idea ta
okaza³a siê jednak trudniejsza do
zrealizowania ni¿ s¹dzono. Obecnie
zaleca siê, by tworzenie sieci naro-
dowych archiwów elektronicznych
dokumentów odbywa³o siê w opar-
ciu o jednolite standardy i w poro-
zumieniu z wydawcami krajowych,
wielonarodowych lub eksterytorial-
nych publikacji. Taki system porozu-
mieñ bibliotek narodowych z wydaw-
cami jest ju¿ stosowany w Wielkiej
Brytanii, Niemczech i Holandii.
Obejmuj¹ one takie zagadnienia, jak
zakres prawa i okres dostêpu, zasady
archiwizacji i konserwacji zasobów
elektronicznych.

CENL wspó³pracuje z wieloma
organizacjami, takimi jak UNESCO,
Komisja Europejska, Federacja Eu-
ropejskich Wydawców, ECPA (Euro-
pean Commission of Preservation and
Access), których przedstawiciele s¹

zapraszani na posiedzenia CENL.
Go�ciem specjalnym konferencji
w Rydze by³a Pat Manson z Komisji
Europejskiej, która zaprezentowa³a
dzia³alno�æ Unii Europejskiej w dzie-
dzinie tworzenia elektronicznych po-
staci zasobów bibliotecznych oraz
ochrony i archiwizowania dokumen-
tów elektronicznych. Leo Voogt,
przedstawiciel grupy wydawców El-
sevier Science, drugi go�æ specjalny
konferencji, przedstawi³ projekt
utworzenia przez miêdzynaro-
dowe konsorcja wydawców archiwal-
nego zbioru publikacji elektronicz-
nych, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem warunków udostêpniania tych
zasobów i ochrony praw autorskich.

W Rydze po�wiêcono tak¿e wiele
uwagi problemom digitalizacji zbio-
rów w bibliotekach i metodom zapew-
nienia trwa³o�ci elektronicznych ar-
chiwów narodowych. Dyrektorzy eu-
ropejskich bibliotek narodowych
z uznaniem przyjêli tekst rezolucji
UNESCO opracowanej wspólnie
z IFLA, wskazuj¹cej na konieczno�æ
globalnych dzia³añ w zakresie archi-
wizacji i zachowania dla przysz³ych
pokoleñ wiedzy zapisanej na no�ni-
kach elektronicznych.

Z ogromn¹ satysfakcj¹ uczestni-
cy spotkania CENL w Rydze wys³u-
chali relacji Marco de Niet, który
przedstawi³ informacjê o rozwoju
wspólnego serwisu europejskich bi-
bliotek narodowych GABRIEL, po-
wsta³ego z inicjatywy CENL w 1995 r.
Zainteresowanie GABRIEL-em
przesz³o wszelkie oczekiwnia. Obec-
nie serwis ten pe³ni w coraz wiêk-
szym stopniu funkcjê europejskiego
portalu bibliotek narodowych.
W bie¿¹cym roku miesiêczna liczba
u¿ytkowników GABRIEL-a  prze-
kroczy³a ju¿ 225 000 po³¹czeñ (ok.
2 700 000 w r. 2000). Zapowiadana
na listopad bie¿¹cego roku nowa
edycja portalu przyniesie dodatkowo
nowe mo¿liwo�ci przeszukiwania
baz i zasobów elektronicznych, a tak-
¿e mo¿liwo�æ szybszej aktualizacji
danych o bibliotekach i us³ugach oraz
dostêp do wirtualnych wystaw. Prze-
wodnicz¹cy CENL, dr Wim van
Drimmelen, przekaza³ uczestnikom
spotkania w Rydze przygotowan¹
przez CENL publikacjê (prezento-
wan¹ obok), w której ka¿da z 41 bi-
bliotek narodowych � cz³onków

CENL zosta³a przedstawiona po-
przez wybrany unikatowy dokument
z jej zbiorów. Wiêcej skarbów euro-
pejskich ksi¹¿nic mo¿na obejrzeæ
w specjalnej wirtualnej wystawie do-
stêpnej w serwisie GABRIEL.

Na koniec kilka s³ów o ³otewskiej
narodowej ksi¹¿nicy, której losy
by³y i nadal s¹ skomplikowane. £o-
tewska Biblioteka Narodowa w Ry-
dze, utworzona w 1919 roku, w krót-
kotrwa³ym okresie niepodleg³o�ci
£otwy, by³a poddawana w latach na-
stêpnych wielu bibliotecznym ekspe-
rymentom. Na jej kszta³t wp³ynê³y za-
równo kulturalne tradycje i aspiracje
£otyszy, jak i system organizacji bi-
bliotekarstwa w ZSRR. Obecnie jest
najwiêksz¹ bibliotek¹ w kraju, a jej
zadania zbli¿one s¹ do wype³nianych
przez polsk¹ Bibliotekê Narodow¹.
Jest narodow¹ central¹ bibliogra-
ficzn¹, archiwum pi�miennictwa na-
rodowego, placówk¹ naukow¹, insty-
tucj¹ wydawnicz¹ i o�rodkiem pro-
mowania kultury. W jej strukturze
mie�ci siê tak¿e O�rodek Literatury
Dzieciêcej oraz Centralna Bibliote-
ka Ba³tycka, powsta³a w 1995 r. Im-
ponuj¹ce s¹ dane statystyczne obra-
zuj¹ce dzia³alno�æ Biblioteki. W
pañstwie licz¹cym tylko ok. 3,5 mi-
liona obywateli Bibliotekê Narodo-
w¹ odwiedza rocznie 465 000 czy-
telników, którym udostêpnia siê
ok. 3 300 000 woluminów! Te wy-
sokie parametry uzyskuje Bibliote-
ka mieszcz¹ca siê w siedmiu rozpro-
szonych w Rydze i jej okolicach bu-
dynkach, niedostosowanych do zadañ
bibliotecznych. Równie¿ ³otewskie
wska�niki korzystania z bibliotek czy
zakupów nowo�ci w bibliotekach
publicznych nale¿¹ do najwy¿szych
w Europie.

Uczestnicy konferencji w Rydze,
pe³ni uznania dla tempa rozwoju bi-
bliotekarstwa na £otwie, wyrazili
nadziejê, ¿e niebawem rozpocznie
siê budowa nowej siedziby Biblio-
teki Narodowej. Projekt gmachu bi-
bliotecznego, opracowany przez
amerykañskiego architekta ³otew-
skiego pochodzenia G. Birketsa,
otrzyma³ w roku 2000 presti¿ow¹
nagrodê American Architecture Pri-
ze za oryginalno�æ i nowatorskie roz-
wi¹zania technologiczne.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
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W 1971 r. dr Gertruda Kral-
lert, kierowniczka Biblio-
teki Monachijskiego In-

stytutu Po³udniowo-Wschodniego1

zainicjowa³a doroczne spotkania
Wspólnoty. Przez kolejne lata, a¿ do
przej�cia na emeryturê w 1976 r., or-
ganizowa³a kolejne spotkania w Mo-
nachium, Marburgu i Kolonii. Jej
nastêpc¹ zosta³ dr Horst v. Chmie-
lewski, kierownik Biblioteki Insty-
tutu Johanna Gottfrieda Herdera
w Marburgu, który przewodniczy³
Wspólnocie w latach 1977-19802 .
W roku 1980 kierowanie Wspólno-
t¹ powierzono dr. Franzowi Görne-
rowi z Biblioteki Pañstwowej w Ber-
linie � Pruskiego Dziedzictwa Kul-
turalnego (Staatsbibliothek zu Berlin
� Preußischer Kulturbesitz, dalej
BP). Warto po�wiêciæ kilka s³ów
drodze zawodowej nowego przewod-
nicz¹cego. W 1967 r. zosta³ referen-
tem bibliotecznym w BP, mieszcz¹-
cej siê jeszcze wtedy w Marburgu,
a w 1969 r. � nastêpc¹ Wilhelma Wit-
tego w Oddziale Europy Wschod-

niej. Pocz¹tkowo, do 1972 r., pe³ni³
funkcjê zastêpcy kierownika tego
dzia³u, a nastêpnie przez 28 lat, do
31 sierpnia 2001 r., kierownika tej
wa¿nej dla badañ slawistycznych ko-
mórki berliñskiej biblioteki3 .

Uwa¿ny czytelnik interesuj¹cy siê
histori¹ polskiego bibliotekarstwa
z pewno�ci¹ wychwyci³ nazwisko
Wilhelma Wittego. Tak, to ten sam
cz³owiek, który kierowa³ warszawsk¹
Bibliotek¹ Pañstwow¹ w latach II
wojny �wiatowej. Mniej znany jest
fakt, ¿e by³ z wykszta³cenia slawist¹,
a po wojnie � inicjatorem i twórc¹
Zbioru Wschodnioeuropejskiego,
przekszta³conego w Oddzia³ Europy
Wschodniej w Westdeutsche Bi-
bliothek w Marburgu. Nada³ mu �
wed³ug niemieckich opinii � odpo-
wiedni¹ rangê w�ród innych tego
typu placówek w Niemczech. Witte
swe zainteresowania jêzykoznawczo-
-slawistyczne kontynuowa³ tak¿e po
przej�ciu na emeryturê � �wiadczy
o tym choæby biblioteka, któr¹ gro-
madzi³ do koñca ¿ycia, wystawiona

na aukcjê po jego �mierci (zmar³
w Bremie w 1997 r.)4 .

Wróæmy jednak do ucznia i nastêp-
cy Wittego, Franza Görnera oraz jego
pasji, jak¹ sta³a siê niew¹tpliwie
Wspólnota. Prowadzi³ j¹ przez biblio-
tekarskie drogi i bezdro¿a Europy
przez 21 lat. Za jego d³ugiej kadencji
znacznie rozszerzy³o siê grono cz³on-
ków i uczestników dorocznych kon-
ferencji � po 1989 r. znale�li siê w�ród
nich tak¿e pracownicy bibliotek kra-
jów Europy �rodkowo-Wschodniej.
Wspólnota �pojecha³a� te¿ po raz
pierwszy poza granice Niemiec. W la-
tach 1984-2001 doroczne sesje zor-
ganizowano w dziewiêciu  pañstwach.
Odby³y siê kolejno w: Wiedniu
(1984 r.), Ljubljanie (1987 r.), Buda-
peszcie (1990 r.), Bratys³awie i Mar-
tinie (1992 r.), Hadze (1993 r.),Talli-
nie (1994 r.), Pradze (1997 r.), Za-
grzebiu (1999 r.), Toruniu (2001 r.).

Z czasem ABDOS skupi³a wokó³
idei cyklicznych spotkañ grupê insty-
tucji i sta³e grono osób, które rok-
rocznie pod¹¿aj¹ na kolejne miejsca
obrad. Tematyka tych konferencji
jest ró¿norodna � wspó³czesne za-
gadnienia bibliotekarskie, historia
bibliotek i zbiorów, przemieszczenia
i straty wojenne europejskich zaso-
bów bibliotecznych, pi�miennictwo
i ksiêgozbiory slawistyczne. Wielu
uczestników obrad z krajów Europy
Zachodniej w³ada jêzykami polskim
i rosyjskim5 .

Konferencje s¹ sponsorowane
przez instytucje, które je organizuj¹
oraz firmy wydawnicze, prezentuj¹ce
na ka¿dym spotkaniu swoje oferty.
Referaty wyg³aszane na sesjach s¹
publikowane. Od 1981 r. ABDOS jest
tak¿e wydawc¹ w³asnego periodyku �
kwartalnika �ABDOS-Mitteilun-
gen�6 . Mo¿na w nim znale�æ recen-

Z ABDOS-em
po Europie
W tym roku mija 30 lat od powstania nieformalnej Wspólnoty
Roboczej Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji ds. Badań Europy
Wschodniej, Środkowowschodniej i Południowowschodniej,
znanej pod akronimem ABDOS (od jej niemieckiej nazwy –
Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen
der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung). Początkowo
grupa ta skupiała przedstawicieli niemieckich instytucji –
bibliotek, ośrodków informacji, instytutów naukowych – które
zajmowały się badaniami krajów Europy Wschodniej, bądź
gromadziły i opracowywały piśmiennictwo slawistyczne. Po roku
1989 dołączyli do ABDOS także przedstawiciele niektórych
bibliotek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

1 O genezie i historii ABDOS zob. W.
Kessler: 20 Jahrgänge ABDOS(D) – Mit-
teilungen 1981-2000. 30 Jahre ABDOS(D)
1971-2001. „ABDOS-Mitteilungen” 2000,
nr 4, s. 1-8.
2 Przewodniczący ABDOS wybierani są
na  czteroletnie kadencje.

3 Franzowi Görnerowi poświęcony został
rocznicowy artykuł w „ABDOS-Mitteilun-
gen” – W. Andreesen: Dr. Franz Görner
aus dem aktiven Dienst der Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
ausgeschieden. „ABDOS-Mitteilungen”
2000, nr 3, s. 2-7.

4 J. J. Heckenhauer. Sprachwissenschaft
mit Schwerpunkt Osteuropa und Indo-
logie und einigen Kapiteln osteu-
ropäischer Literatur. Antiquariatskatalog
256. Tübingen 2000. W zbiorach Wittego
znalazły się m.in. liczne powojenne pu-
blikacje polskich autorów o tematyce
slawistycznej.
5 Ten drugi jest zresztą jednym z trzech
języków roboczych Wspólnoty, poza
niemieckim i angielskim.
6 W Bibliotece Narodowej prawie kom-
pletny zasób tego czasopisma znajdu-
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zje z polskich publikacji bibliotekar-
skich (szczególnie dotycz¹cych kon-
taktów polsko-niemieckich) i tych,
po�wiêconych badaniom slawistycz-
nym.

Doroczne spotkania Wspólnoty s¹
okazj¹ do poznania g³ównych proble-
mów i organizacji bibliotekarstwa
danego kraju, miasta, b¹d� regionu.
Dla wielu bibliotekarzy z krajów Eu-
ropy Wschodniej � Ukrainy, Rosji
czy Bia³orusi � to okno na �wiat, za-
równo w sensie zawodowym, jak
i kole¿eñsko-turystycznym. Nawi¹-
zywane s¹ kontakty instytucjonalne
i prywatne (s³u¿¹ temu spotkania to-
warzyskie, bêd¹ce ¿elaznym punk-
tem programu ka¿dej konferencji),
ustalane warunki i mo¿liwo�ci wspó³-
pracy, wymieniane publikacje i ró¿-
norodne informacje. Jednym s³o-
wem � klasyczne, wa¿ne na ka¿dym
spotkaniu miêdzynarodowym, tzw.
kuluary. Polska tak¿e ma swoich
przedstawicieli w �abdosowej� spo-
³eczno�ci. Od lat uczestnikami kon-

ferencji s¹ prof. dr hab. Zbigniew
¯migrodzki7  i dr Zdzis³aw Gêbo³y�
z Instytutu Bibliotekoznawstwa i In-
formacji Naukowej Uniwersytetu
�l¹skiego, ja sama cztery razy repre-
zentowa³am na sesjach Wspólnoty
Bibliotekê Narodow¹; dwa razy gru-
pê polsk¹ wspomaga³ Julian Fercz
z Wroc³awia.

Franz Görner czyni³ d³ugotrwa³e
starania, aby ABDOS zawita³a do Pol-
ski. Uda³o siê w tym roku i to na se-
sjê wyj¹tkow¹, bo w 30-lecie istnie-
nia Wspólnoty. Tematem rocznico-
wej konferencji, która odby³a siê
w dniach 4-7 czerwca w Toruniu,
by³a �Wspó³praca miêdzynarodowa
w nowym tysi¹cleciu�. Honorowy
patronat nad imprez¹ obj¹³ minister
kultury i dziedzictwa narodowego
Kazimierz Micha³ Ujazdowski. Ob-
rady toczy³y siê w salach Dworu Ar-
tusa oraz Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Ksi¹¿nicy Miejskiej im.
Miko³aja Kopernika, która by³a
wspó³organizatorem sesji ze strony
polskiej. Wyk³ad inauguracyjny na
temat mniejszo�ci narodowych i et-
nicznych w Polsce wyg³osi³ dyrek-

tor Biblioteki Narodowej w Warsza-
wie Micha³ Jagie³³o. Bogata tematy-
ka obrad dotyczy³a nastêpuj¹cych
problemów:
� Miêdzynarodowe kontakty insty-

tucji naukowych, bibliotek i archi-
wów

� Literatura mniejszo�ci narodo-
wych i jêzykowych oraz grup et-
nicznych w Polsce i innych krajach
Europy �rodkowo-Wschodniej:
formy i zasiêg, badania bibliogra-
ficzne, ksiêgozbiory (Kaszubi,
Rusini, Karaimowie, Tatarzy
Krymscy, Polacy, Niemcy, S³owa-
cy i Serbowie)

� Sposoby udostêpniania kolekcji
specjalnych

� Problemy zwi¹zane z transforma-
cj¹ krajów Europy Wschodniej,
�rodkowej i Po³udniowo-Wschod-
niej w aspekcie cz³onkostwa w Unii
Europejskiej

� Miêdzynarodowe projekty biblio-
graficzne w badaniach nad Europ¹
�rodkowo-Wschodni¹.

Wyg³oszono 37 referatów i komuni-
katów. Uczestnicy z 14 krajów (Bo-
�nia i Hercegowina, Chorwacja, Cze-
chy, Jugos³awia, Kanada, Litwa,
Niemcy, Polska, Rosja, S³owacja, Sta-
ny Zjednoczone, Szwajcaria, Ukraina,
Wêgry) mieli okazjê zwiedziæ toruñ-
skie biblioteki, archiwa i muzea.
Ostatniego dnia konferencji odby³a
siê wycieczka do Malborka8 .

Jak mo¿na podsumowaæ toruñskie
spotkanie licznie przyby³ych biblio-
tekarzy, dokumentalistów, literaturo-
znawców z ró¿nych stron �wiata. Te-
matyce bibliotekarskiej by³y po�wiê-
cone dwa bloki problemowe. Domi-
nowa³y w nich referaty dotycz¹ce
wspó³pracy (dwustronnej i wielo-
stronnej) w zakresie badañ nauko-
wych, bibliografii, dostêpu do zbio-
rów i informacji oraz ich wymiany.
O¿ywion¹ dyskusjê wywo³a³ panel
po�wiêcony �Miêdzynarodowym
projektom bibliograficznym w ba-
daniach nad Europ¹ �rodkowo-
Wschodni¹� z udzia³em biblioteka-
rzy z Niemiec i Szwajcarii, gdzie pro-
jekty takie powstaj¹ i s¹ realizowane

je się w Pracowni Dokumentacji Księgo-
zbiorów Historycznych, z większymi
brakami jest on także dostępny w Za-
kładzie Dokumentacji Księgoznawczej.
W rocznicowym numerze (2000/4) kwar-
talnika, jego redaktor Wolfgang Kessler
zamieścił opracowaną przez siebie bi-
bliografię zawartości dotychczasowych
20 lat periodyku (1981-2000).

7 Z. Żmigrodzki zamieszczał także regu-
larnie sprawozdania z konferencji w pol-
skich czasopismach bibliotekarskich,
np. w „Przeglądzie Bibliotecznym” (1994,
z. 1/2 z Hagi, 1994, z. 3/4 z Tallina, 1996,
z. 1 z Lipska).

Dr Franz Görner i Teresa Szymorowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Książnicy  Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na konferencji ABDOS w Toruniu

8 Obrady konferencji były odnotowywa-
ne na bieżąco przez miejscową prasę,
zob. np. „Nowości. Gazeta Pomorza
i Kujaw” 2001, nr 131, s. 6.
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z wykorzystaniem serwisów biblio-
graficznych bibliotek krajów bêd¹-
cych przedmiotem badañ.

Jutta Weber z BP w Berlinie
przedstawi³a nowe projekty Unii Eu-
ropejskiej w zakresie opracowywa-
nia i informacji o zasobach wspó³-
czesnych rêkopisów w bibliotekach
i archiwach: MALVINE (Manu-
scripts and Letters Via Integrated
Networks in Europe, www.malvi-
ne.org) oraz LEAF (Linking and
Exploring Authority Files, www.
leaf-eu.org).

Warto kilka s³ów po�wiêciæ pro-
jektowi MALVINE, który dotyczy
katalogowania wspó³czesnych rêko-
pisów i listów w europejskich bi-
bliotekach, archiwach, centrach do-
kumentacji i muzeach. Uczestniczy
w nim ju¿ kilkana�cie instytucji,
m.in.: BP w Berlinie, Austriacka
Biblioteka Narodowa w Wiedniu,
Szwajcarska Biblioteka Narodowa
w Bernie, Dzia³ Rêkopisów Biblio-
teki Brytyjskiej, Centrum Badawcze
i Dokumentacyjne Austriackiej Fi-
lozofii w Grazu, Niemieckie Archi-
wum Literackie w Marbach, Archi-
wum Goethego i Schillera w Wei-
marze. Na stronach internetowych
MALVINE mo¿na znale�æ informa-
cje o budowie i funkcjonowaniu sys-
temu, u¿ytkownikach, formatach,

terminologii oraz zasobach instytu-
cji ju¿ bior¹cych udzia³ w projek-
cie. Warto siê z nim zapoznaæ, gdy¿
�puka� ju¿ do naszych drzwi � otó¿
Biblioteka Collegium Polonicum
w S³ubicach bêdzie w tym systemie
katalogowaæ archiwum Karla Dede-
ciusa (150 segregatorów korespon-
dencji z polskimi i niemieckimi pi-
sarzami, redakcjami, archiwami
itd.), przekazane przez Uniwersytet
Europejski Viadrina we Frankfurcie
nad Odr¹.

Wart odnotowania jest tak¿e re-
ferat profesora Moskiewskiego Pañ-
stwowego Uniwersytetu Kultury
i Sztuki (MGUKI), Aleksandra Ma-
zurickiego, dotycz¹cy problemów
z dostêpem do przemieszczonych
kolekcji ksi¹¿ek. Za przyk³ad pos³u-
¿y³y autorowi trwaj¹ce od lat i prze-
chodz¹ce ró¿ne fazy procesy resty-
tucyjne pomiêdzy Rosj¹ a Niemca-
mi9.

Na toruñskim spotkaniu by³a po
raz pierwszy obecna kierowniczka
dzia³u polskiego Narodowej Biblio-
teki Literatury Zagranicznej w Bu-
dapeszcie (National Library of Fo-
reign Literature) El¿bieta Zieliñska-
Sutáné, która wyg³osi³a referat:
Polacy na Wêgrzech wczoraj i dzi-
siaj: mniejszo�æ znana i nieznana.
Jej obecno�æ pozwoli³a nawi¹zaæ
bezpo�rednie kontakty pomiêdzy
wêgiersk¹ bibliotek¹ i kilkoma kra-
jowymi ksi¹¿nicami.

Wydaje siê natomiast, ¿e strona
polska niedostatecznie wykorzysta-
³a mo¿liwo�æ pe³niejszego zapre-
zentowania siê i poinformowania
zagranicznych go�ci o organizacji,
strukturze, osi¹gniêciach i proble-
mach naszego rodzimego, wspó³cze-
snego bibliotekarstwa. Wprawdzie
polscy uczestnicy wyg³osili osiem
referatów, ale nie wszystkie one do-
tyczy³y spraw bibliotecznych, czy
nawet krajowych. Zwiedzanie dwóch
du¿ych bibliotek toruñskich � Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej i Ksi¹¿nicy Miejskiej im. Miko-
³aja Kopernika � na pewno nie mo-

9 Referent jest autorem monografii:
Knižnye sobranija Rossii i Germanii v
kontekste restitucionnych processov.
Moskva 2000.

g³o daæ w pe³ni wyobra¿enia o sta-
nie i poziomie naszych bibliotek,
a to w³a�nie � s¹dz¹c z rozmów i py-
tañ kuluarowych � interesowa³o za-
granicznych go�ci.

Jak zwykle na zakoñczenie konfe-
rencji ustalono miejsca kolejnych
spotkañ: w 2002 r. bêdzie to Libe-
rec (Czechy), a w 2003 r. � Moskwa
(Rosja). Po serdecznym po¿egnaniu
Franza Görnera obwieszczono no-
wym przewodnicz¹cym ABDOS dr.
Jürgena Warmbrunna z Biblioteki
Instytutu Herdera w Marburgu. Wy-
pracowano tak¿e i przedyskutowano
projekt statutu Wspólnoty, zapowia-
daj¹c równie¿ rozpoczêcie starañ
o zarejestrowanie ABDOS przez s¹d
niemiecki  jako formalnego stowa-
rzyszenia. Rych³o okaza³o siê, ¿e s¹
z tym niema³e k³opoty i przysz³o�æ
ABDOS jest niepewna10. Po pierw-
sze � nale¿a³oby znale�æ now¹ sie-
dzibê dla Wspólnoty (w BP w Berli-
nie jest to ju¿ niemo¿liwe). Nie wia-
domo, która z bibliotek niemieckich
mog³aby podo³aæ takiemu zadaniu,
³¹cz¹cemu siê, miêdzy innymi, z or-
ganizowaniem dorocznych konferen-
cji. Dodatkowy problem wi¹¿e siê
z osob¹ przewodnicz¹cego � powi-
nien on byæ pracownikiem tej biblio-
teki. Po drugie � zarejestrowanie
Wspólnoty przez s¹d niemiecki stwa-
rza komplikacje z przyjmowaniem za-
granicznych cz³onków, a tak¿e z gro-
madzeniem sk³adek i pieniêdzy od
sponsorów spoza Unii Europejskiej.
W zwi¹zku z tymi perturbacjami usta-
lono, ¿e konferencjê ABDOS w Li-
bercu przygotuje jeszcze Franz
Görner, a Jürgen Warmbrunn zajmie
siê rejestracj¹ stowarzyszenia. Los
Wspólnoty jest wiêc w dalszym ci¹-
gu nieustalony, nie wiadomo tak¿e
kto i do jakich centrów bibliotekar-
skiej Europy poprowadzi grono wier-
nych ABDOS i jego idei biblioteka-
rzy. Odpowied� powinna byæ znana
przed planowan¹ w 2003 r. konferen-
cj¹ w Moskwie.

   Hanna Łaskarzewska

Kwartalnik „ABDOS-Mitteilungen”

10 W najnowszym numerze „ABDOS-Mit-
teilungen” (2001, nr 3, s. 6-11) jego re-
daktor Wolfgang Kessler zamieścił tekst
pod tytułem: ABDOS – czy stowarzysze-
nie?
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Komitet Europejski IRA sku-
pia blisko 30 narodowych
 towarzystw czytelniczych

z Europy, a tak¿e m.in. z Izraela
i Azerbejd¿anu. Tak wiêc s³owo �eu-
ropejski� ma inne ni¿ tylko geogra-
ficzne znaczenie. Konferencja w Ir-
landii zgromadzi³a oko³o 500 uczest-
ników z ca³ego �wiata, g³ównie
z USA, tak¿e Kanady, Australii, No-
wej Zelandii, Afryki Po³udniowej.
W trakcie obrad wyg³oszono ponad
300 referatów i komunikatów. G³ów-
nym tematem spotkania by³y: �Inne
sposoby widzenia: ró¿norodno�æ
w jêzyku i pi�mienno�ci� (Other
Ways of Seeing: Diversity in Langua-
ge and Literacy). Irlandia, kraj dwu-
jêzyczny, gdzie w szko³ach wprowa-
dzono jêzyk irlandzki, napisy na uli-
cach i w urzêdach s¹ podwójne,
a jêzykiem szerokiej komunikacji
pozostaje angielski bêd¹cy jêzykiem
zaborcy � doskonale nadawa³a siê na
organizatora tego spotkania.

Obrady toczy³y siê w 14 grupach
tematycznych, m.in. takich jak: litera-
tura dla dzieci, biblioteki i pi�mien-
no�æ, pi�mienno�æ i edukacja, trudno-
�ci w czytaniu, nowe technologie, pi-
�mienno�æ i demokracja. Wyst¹pienia
mia³y bardzo ró¿ny charakter: od wy-
k³adów na sesjach plenarnych, udzia³u
w sekcjach tematycznych po obrady
okr¹g³ych sto³ów, dyskusje panelowe
czy tzw. postery. G³ównymi uczestni-
kami byli nauczyciele, którzy prezen-
towali swoje osi¹gniêcia i do�wiad-
czenia w nauce czytania i pisania, ba-
dania nad czytaniem ze zrozumieniem,
umiejêtno�ci¹ krytycznego czytania
tekstu. Spora grupa referatów dotyczy-
³a szerz¹cej siê dysleksji i sposobów
radzenia sobie z tym problemem.
Znaczna czê�æ wypowiedzi podejmo-

wa³a sprawy szkolnej dydaktyki, wszak
uczestnikami w znakomitej wiêkszo-
�ci byli przedstawiciele tej grupy za-
wodowej.

Drugim nurtem wypowiedzi, bar-
dzo mocno akcentowanym by³y pro-
blemy w nauce czytania mniejszo�ci
etnicznych (Cyganie, aborygeni).

Prezentowano te¿ programy na-
rodowe i miêdzynarodowe finanso-
wane przez Uniê Europejsk¹, jak
na przyk³ad program �Obrazkowa
ksi¹¿ka dzieciêca bez granic�
(www.ncrcl.ac.uk/epbc/). W pro-
gramie bierze udzia³ 15 krajów Unii.
Jego celem jest pokazanie ró¿norod-
no�ci kulturowej poszczególnych kra-
jów. Wybrano do niego 20 ksi¹¿ek
obrazkowych dla dzieci, po jednej
z ka¿dego kraju (tylko Wielk¹ Bryta-
niê reprezentowa³y cztery pozycje,
a Belgiê dwie). Jedyn¹ ksi¹¿k¹ dzie-
ciêc¹ z tej listy, jak¹ znamy w Pol-
sce, jest utwór Tove Jansson Kto po-
cieszy Maciupka. Program zosta³
w tym roku nominowany do miêdzy-
narodowej nagrody Asahi przyznawa-
nej przez IBBY (International Board
on Books for Young People � Miê-
dzynarodowe Porozumienie poprzez
Ksi¹¿kê dla M³odych). Konferencji
towarzyszy³o spotkanie z irlandzkimi
pisarzami dzieciêcymi, zorganizowa-
ne przez Irlandzk¹ Sekcjê IBBY.

Tradycj¹ tego typu spotkañ, z tak
bogatym, u³o¿onym symultanicznie
programem, jest mo¿liwo�æ swobod-
nego wyboru referatów, z którymi
uczestnik chcia³by siê zapoznaæ. Dla-
tego, zgodnie z profilem w³asnych za-
interesowañ zawodowych, przys³uchi-
wa³am siê wyst¹pieniom, które doty-
czy³y literatury i bibliotek dla dzieci.
By³o to m.in. spotkanie prezentuj¹ce
wspomniany ju¿ program �Obrazkowa

ksi¹¿ka dzieciêca bez granic�, a tak¿e
takie tematy jak aborygeni w austra-
lijskiej literaturze dla dzieci, irlandz-
ka literatura dla dzieci czy rola biblio-
tek publicznych dla dzieci w rozwoju
czytelnictwa najm³odszych.

Polskê reprezentowa³y w Dubli-
nie trzy osoby: z Biblioteki Naro-
dowej prof. Jadwiga Ko³odziejska,
która mówi³a o roli bibliotek pu-
blicznych w promowaniu literatu-
ry, z Uniwersytetu £ódzkiego prof.
Janusz Dunin, który przedstawi³
konsekwencje zniesienia cenzury
w Polsce i ni¿ej podpisana, która mó-
wi³a o adaptacjach Biblii dla dzieci
w Polsce. By³ to jeden z niewielu
referatów podejmuj¹cych w¹tek re-
ligijny, jak te¿ jeden z dwóch re-
feratów wyg³oszonych w jêzyku
francuskim. Wszystkie polskie wy-
st¹pienia spotka³y siê z zaintereso-
waniem i towarzyszy³a im o¿ywiona
dyskusja. W przypadku mojego re-
feratu uczestników interesowa³o
miêdzy innymi kto korzysta z adap-
tacji biblijnych w Polsce i czy ist-
niej¹ tego typu publikacje przezna-
czone dla dzieci ¿ydowskich.

Po raz pierwszy bra³am udzia³ w tak
ogromnej konferencji, zarówno pod
wzglêdem liczby referatów, jak i licz-
by samych uczestników. Mia³am oka-
zjê podziwiaæ znakomit¹ i sprawn¹ or-
ganizacjê ca³ego przedsiêwziêcia.
Orientacja, co wybraæ, czego pos³u-
chaæ, by³a do�æ prosta dziêki precy-
zyjnie i przejrzy�cie u³o¿onemu pro-
gramowi. Natomiast podjêcie decyzji,
na który z referatów siê wybraæ � ju¿
nie, gdy¿ wiele interesuj¹cych tema-
tów prezentowano równolegle. Cieka-
wym do�wiadczeniem by³o równie¿
przyjrzenie siê samej technice prowa-
dzenia wyk³adów z wykorzystaniem
materia³ów audiowizualnych, szcze-
gólnie folii, oraz perfekcyjnemu przy-
gotowaniu prelegentów i dyscyplinie
czasowej ich wypowiedzi. Organiza-
torzy planuj¹ wydanie materia³ów
z konferencji w postaci odrêbnej pu-
blikacji.

O 12. Konferencji Czytelniczej
w Dublinie pisali wcze�niej: Janusz
Dunin � O czytaniu w Dublinie
(�Nowe Ksi¹¿ki� 2001, nr 9) i Jadwi-
ga Ko³odziejska � Zwyciêstwo bajki
(�Notes Wydawniczy� 2001, nr 9).

 Grażyna Lewandowicz

12. Europejska
Konferencja Czytelnicza
W dniach od 1 do 4 lipca 2001 r. odbywała się w Dublinie
12. Europejska Konferencja Czytelnicza.Zorganizowało
ją Irlandzkie Towarzystwo Czytelnicze i Komitet Europejski
Międzynarodowego Towarzystwa Czytelniczego (Development
in Europe Committee of the International Reading Association).
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Trwaj¹cy od 8 do 13 lipca tego
roku kongres IAML odby³ siê
w Périgueux, w nowoczesnej

siedzibie Odysée Théâtre de Péri-
gueux. Uczestniczy³o w nim ok. 350
osób z 40 krajów, g³ównie bibliote-
karze muzyczni, muzykolodzy, wy-
dawcy muzyczni i kompozytorzy. Pol-
skê reprezentowali: Jolanta Byczkow-
ska-Sztaba z Polskiego Centrum
RISM przy Zak³adzie Zbiorów Mu-
zycznych Biblioteki Narodowej oraz
Stanis³aw Hrabia z Biblioteki Insty-
tutu Muzykologii Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Obrady toczy³y siê na
sesji plenarnej i sesjach tematycz-
nych zorganizowanych przez poszcze-
gólne sekcje IAML.

Do grona miêdzynarodowych or-
ganizacji pod patronatem UNESCO
powo³ano Stowarzyszenie (z odrêb-
nym zarz¹dem i statutem) w 1951 r.
w Pary¿u, podczas III Miêdzynaro-
dowego Kongresu Bibliotek Mu-
zycznych AIBM (Association Inter-
nationale des Bibliotèques Musica-
les). Nazwê angielsk¹: International
Association of Music Libraries
(IAML) przyjêto na pocz¹tku lat 70.
Od 1978 r. obowi¹zuje w wersji roz-
szerzonej: International Association
of Music Libraries, Archives and
Documentation Centres. Do najwa¿-
niejszych zadañ IAML-u nale¿¹:
organizowanie wspó³pracy bibliotek
muzycznych w zakresie tworzenia
i rozwoju miêdzynarodowych norm
katalogowania dokumentów muzycz-
nych, opracowywanie miêdzynaro-
dowych bibliografii muzycznych,
wymiana do�wiadczeñ i prezentacja
unikatowych kolekcji zbiorów mu-
zycznych. Zrzeszone w IAML biblio-
teki dzia³aj¹ w nastêpuj¹cych gru-
pach: Professional Branches, Subject
Commissions, Working Groups oraz

Joint Projects � �Projekty R�:
RISM, RILM, RIPM, RIDIM .

Sesjê plenarn¹ Kongresu w Péri-
gueux po�wiêcono tematyce nieco-
dziennej � muzyce pozaeuropej-
skiej: arabskiej i marokañskiej. Ze
wszystkich bardzo interesuj¹cych
wyst¹pieñ warto wymieniæ przynaj-
mniej dwa. W referacie Mjida Bek-
kasa przedstawione zosta³o narodo-
we centrum dokumentacyjne muzy-
ki marokañskiej w Rabacie. Tema-
tem drugiego wyst¹pienia � Hatema
Touila � by³o znajduj¹ce siê Sidi Bou
Sad�d w Tunezji centrum i archiwum
rêkopisów muzyki arabskiej.

Sesje tematyczne, w których
g³ównie toczy³y siê obrady kongre-
su IAML, wype³nione by³y interesu-
j¹cymi wyst¹pieniami o zró¿nicowa-
nej problematyce. Szczególne zain-
teresowanie wzbudza³y projekty:
RISM, RILM, RIPM, RIDIM, które
s¹ jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ
IAML w zakresie wspó³pracy przy
tworzeniu miêdzynarodowych bi-
bliografii.

RISM � Miêdzynarodowy  Inwen-
tarz �róde³ Muzycznych � jest
wspólnym �wiatowym  przedsiêwziê-
ciem, którego celem jest dokumen-
tacja �róde³ muzycznych znajduj¹-
cych siê w bibliotekach, archiwach,
muzeach na ca³ym �wiecie, a nastêp-
nie publikowanie katalogów tema-
tycznych. Podczas kongresu proble-
matyce RISM-u po�wiêcono dwa
spotkania. Obrady rozpoczê³a  Mar-
tina Faletta z  Centralnej Redakcji
RISM we Frankfurcie n/Menem
przedstawiaj¹c krótk¹ historiê
RISM, pocz¹wszy od roku 1949, kie-
dy Miêdzynarodowe Towarzystwo
Muzykologiczne zadecydowa³o
o utworzeniu miêdzynarodowego in-
wentarza �róde³ muzycznych.

Dalsze wyst¹pienia by³y  po�wiê-
cone dzia³alno�ci francuskiego cen-
trum RISM, które jest zwi¹zane
organizacyjnie i finansowane przez
Bibliotekê Narodow¹. Ponadto
otrzymuje specjalne fundusze z  Mi-
nisterstwa Kultury oraz z ministerstw
poszczególnych regionów czy depar-
tamentów Francji. Kieruj¹ca praca-
mi Centrum  RISM w Bibliotece Na-
rodowej w Pary¿u Catherine Massip
przedstawi³a w swoim referacie za-
sadnicze kierunki dzia³añ, a zw³asz-
cza organizacjê katalogu centralne-
go. Katalog ten zawiera kompletn¹
dokumentacjê �róde³, z incipitami
muzycznymi, ekslibrisami i ikono-
grafi¹. Zebrany  materia³ publikowa-
ny jest równie¿ na CD-ROM-ach.
Z okazji kongresu IAML wydano
pierwszy wspólny katalog zbiorów �
rêkopisów i druków muzycznych
Regionu Pirenejów. Planowane jest
wydanie wszystkich zbiorów w po-
szczególnych katalogach tematycz-
nych.

Dyrektor Centrali RISM we Frank-
furcie n/M. Klaus Keil podsumowa³
ostatni rok pracy Centrali oraz grup
narodowych. W chwili obecnej Cen-
tralna Redakcja posiada 500 000 opi-
sów rêkopisów muzycznych z ró¿nych
krajów. Opisy te s¹ przygotowywane
do wydania w formie katalogu na
CD-ROM-ie. W marcu 2002 roku
w Centrali RISM we Frankfurcie od-
bêdzie siê miêdzynarodowa konfe-
rencja z okazji 50-lecia RISM. Do
udzia³u w niej zaproszeni zostali
przedstawiciele i pracownicy grup na-
rodowych, opracowuj¹cy �ród³a
muzykologowie oraz osoby, które
wspó³pracuj¹ z muzykologami i bi-
bliotekarzami muzycznymi przy opra-
cowywaniu �róde³.

RILM � spotkanie Miêdzynaro-
dowego Inwentarza Literatury Mu-
zycznej mia³o charakter sprawozdaw-
czy (wspominano równie¿ o udziale
bibliotekarzy polskich). Barbara
Dobbs Mackenzie podsumowuj¹c
wspó³pracê ró¿nych krajów sformu-
³owa³a problem: czy zgromadzone
opracowania RILM-u bêd¹ w przy-
sz³o�ci udostêpnione naukowcom, a
je�li tak, to w jaki sposób? Problem

Jubileuszowy kongres  IAML
19. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek
Muzycznych, Archiwów i Centrów Dokumentacji (IAML)
obradował we Francji w 50. rocznicę istnienia tego
stowarzyszenia. Organizatorem Kongresu była Francuska
Grupa Narodowa IAML, a honorowym patronem – francuski
kompozytor, dyrygent i pianista  Pierre Boulez.
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finansowy wywo³a³ burzliw¹ dysku-
sjê, odpowiedzi na pytanie nie udzie-
lono, tym bardziej, ¿e obecnie wer-
sja dostêpna na CD-ROM-ie jest bar-
dzo kosztowna.

RIPM �  to miêdzynarodowa ini-
cjatywa opracowania bibliografii za-
warto�ci czasopism muzycznych pu-
blikowanych w Europie i w Stanach
Zjednoczonych  w XIX wieku. W tym
monumentalnym przedsiêwziêciu
uczestnicz¹ bibliotekarze z 15 kra-
jów, w tym równie¿ z Polski. Pod-
czas konferencji g³ówny redaktor
serii Robert Cohen z Uniwersytetu
Maryland zademonstrowa³ wersjê
RIPM-u online i na CD-ROM-ie.

RIDIM � Miêdzynarodowy Re-
jestr Muzycznych �róde³ Ikonogra-
ficznych �  podczas konferencji za-
prezentowano EUTERPE, bazê da-
nych francuskiego RIDIM-u, pod
has³em �Centrum francuskiej ikono-
grafii muzycznej � tera�niejszo�æ
i przysz³o�æ� oraz  przedstawiono me-
todologiê, sposób inwentaryzacji,
a tak¿e osi¹gniêcia i wyniki 31-let-
niej pracy.

Tematyka obrad tocz¹cych siê na
pozosta³ych sesjach problemowych
by³a bardziej zró¿nicowana. Z zain-
teresowaniem przyjêto przedstawie-
nie nowych kierunków w opracowa-
niu zbiorów muzycznych we Francji
(Dominique Hausfater, New access
to music documentation in France).
Jest to d³ugofalowy projekt finanso-
wany przez francuskie Ministerstwo
Kultury, umo¿liwiaj¹cy ca³kowite
opracowanie zbiorów i kolekcji mu-
zycznych w bibliotekach  i archiwach
Francji. Znakomite by³y referaty Ale-
xandry Laederich (Société Française
de Musicologie, Paris) i  Laurence
Languin (Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse,
Lyon), w których omówiono ¿ycie
oraz spu�ciznê kompozytorki, dyry-
gentki i pedagoga Nadii Boulanger.
Catarina Latino zaprezentowa³a w
swoim wyst¹pieniu utworzony  w
1991 r. Dzia³ Zbiorów Muzycznych
w Bibliotece Narodowej w Lizbonie,
przekszta³cony nastêpnie w fundacjê
CEM � Centro de Estudos Musico-
logicos. W jego zbiorach  znajduje
siê m.in. kolekcja autografów s³aw-
nych kompozytorów z XVIII i XIX
w. Prace CEM s¹ dofinansowywane
przez  instytucje, osoby prywatne

oraz  fundacjê pod nazw¹ Fundusz
Narodowy Konserwatorium, Opery,
Teatrów i Archiwów. Jednym z osi¹-
gniêæ Centrum jest seria Monumen-
ta, w której ukazuj¹ siê dzie³a kom-
pozytorów europejskich.

Prezentacje przygotowane przez
biblioteki najbardziej rozwiniête
wi¹za³y siê najczê�ciej z projektami
zwanymi digital library. W przy-
padku zbiorów muzycznych s¹ to roz-
wi¹zania bardzo obiecuj¹ce, jak wy-
nika choæby z projektu Sheet Music
from Canada�s Past, przedstawione-
go przez Timothy Maloneya (Natio-
nal Library of Canada, Ottawa). Pra-
cê nad realizacj¹ tego projektu,
obejmuj¹cego fragment nagrañ
z kolekcji Kanadyjskiej Biblioteki
Narodowej, rozpoczêto w listopa-
dzie 2000 r. Obecnie baza liczy 600
wpisów (w kolorze) z pe³nym tek-
stem i nagraniem d�wiêkowym
utworu. Opisy zawieraj¹ informacje
historyczne, notki biograficzne kom-
pozytora, autora tekstu itd.

Równie interesuj¹ca by³a prezen-
tacja czê�ci kolekcji dokumentów
d�wiêkowych zaprezentowana przez
Hélène Boucher z Bibliothèque Na-
tionale du Québec (2000 opisów na-
grañ). Pozosta³ych 40 000 dokumen-
tów sk³adaj¹cych siê na ten zbiór
mo¿na zobaczyæ na stronie interne-
towej pod adresem: http://www.
biblnat.gouv.qc.ca.

Podczas sesji Cataloguing Com-
mission Anthony Gordon (British
Library  National Sound Archiv, Lon-
don)  przedstawi³  zintegrowany sys-
tem biblioteczny online CADENSA.
System ten, tworzony od 1995 r.,
udostêpniono w styczniu 2001 r. Na
kongresie zaprezentowano wersjê
demonstracyjn¹. Pe³ny katalog znaj-
duje siê pod adresem: http://caden-
sa.bl.uk.

W sekcji Working Group on Mu-
sic Periodicals tematyka wyg³oszo-
nych referatów dotyczy³a wspó³cze-
snego czasopi�miennictwa muzycz-
nego. Referat Indian music perio-
dicals  Sisi Kumar Mukherjee (Ma-
dral, Indie) oraz wyst¹pienie Le Ca-
talogue Collectif National des Pu-
blications en Séries: un outil pour
la documentation musicale Sandri-
ne Lopez (Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse,
Lyon) podejmowa³y temat opraco-

wania i udostêpniania w sieci fran-
cuskich i zagranicznych publikacji
seryjnych. Projekt CCNP powsta³ w
1983 r. Jego celem  jest opracowa-
nie i dokumentacja muzycznych cza-
sopism francuskich i zagranicznych
przechowywanych w bibliotekach
i centrach muzycznych. Od listopa-
da 2000 r. CCNP jest dostêpny
w systemie online: http:// www.su-
doc.abes.fr/ oraz na CD-ROM-ie.

Wa¿nym zadaniem podejmowa-
nym przez IAML jest koordynacja
prac nad stosowaniem International
Standard Music Number (ISMN).
Pracami tej komisji bibliograficznej
kieruje Hartmut Walravens (Staats-
bibliothek zu Berlin). Nadawanie
numerów ISMN koordynuje obecnie
26 agencji, obejmuj¹c swym zasiê-
giem 30 krajów. Planowane jest
utworzenie takiej komórki w Polsce,
w Bibliotece Narodowej.

Obrady konferencji zakoñczy³a
sesja Zarz¹du Stowarzyszenia, pod-
czas której zosta³y przedstawione
sprawozdania grup narodowych,
m.in. polskiej. Grupa Narodowa
IAML w Polsce liczy obecnie 14
cz³onków � 12 instytucji i 2 cz³on-
ków indywidualnych. Ustalono te¿,
gdzie bêd¹ obradowaæ kolejne kon-
gresy IAML (do 2007 r.). W roku
2005 miêdzynarodowe spotkanie
IAML odbêdzie siê w Polsce, w Bi-
bliotece Narodowej.

Na oficjalnej uroczysto�ci zam-
kniêcia 19. kongresu IAML zapre-
zentowano nowo wybrany Zarz¹d
G³ówny IAML oraz przedstawiono
raporty przewodnicz¹cych poszcze-
gólnych Komisji. Organizatorzy za-
prosili wszystkich na nastêpn¹ kon-
ferencjê, która odbêdzie siê w  dniach
od  4 do 9 sierpnia  2002 roku w Ber-
keley w University of California
w USA (http://www.visitberke-
ley.com).

Poza oficjalnym programem kon-
ferencji znalaz³y siê imprezy towarzy-
sz¹ce. Miêdzy innymi odby³ siê uro-
czysty koncert, podczas którego wy-
konano utwór Cris de Cerise, który
François Rossé specjalnie skompo-
nowa³ i dedykowa³  IAML z okazji 50-
lecia. Partyturê drukowan¹ utworu
otrzyma³a tak¿e Biblioteka Narodo-
wa w Warszawie.

Jolanta Byczkowska-Sztaba
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w i t r y n a  e l e k t r o n i c z n a

Jak szukaæ informacji w sieci
Internet1

Według danych szacunko-
wych zasoby sieci Inter-
net obejmują przeszło 3

miliardy dokumentów elektronicz-
nych (witryny, książki, czasopisma,
artykuły, referaty, bazy danych), któ-
re nie są indeksowane w sposób
znormalizowany. Toteż znalezienie
konkretnych danych w tej nieupo-
rządkowanej masie, jak i właściwa
interpretacja zamysłów twórców ser-
wisów sieciowych, graniczy z cu-
dem, ale... cuda się na szczęście
zdarzają.

Uzyskanie potrzebnych informa-
cji podczas prowadzonej sesji inter-
netowej będzie zależało od właści-
wie dobranej strategii wyszukiwaw-
czej. Przy podejmowaniu decyzji,
jak szukać, na pewno nie należynie należynie należynie należynie należy
korzystać z „podpowiedzi” sieci ofe-
rujących serwisy komercyjne lub
najczęściej odwiedzanych. Bez-
pieczniej jest kierować się zdrowym
rozsądkiem i własnymi preferencja-
mi w ocenie znalezionych źródeł.

Równie nieskuteczne jest prze-
szukiwanie indeksów dziedzino-
wych, gdy odwiedzany serwis
umożliwia jednoczesne wprowa-
dzenie terminu wyszukiwawczego
w odpowiedniej ramce. Zakładając,
że obsługa komputera i korzystanie
z zainstalowanych programów nie
stanowi dla nas bariery oraz że ro-
zumiemy w stopniu podstawowym
zasady funkcjonowania sieci rozle-
głej, możemy przystąpić do precy-
zyjnego określenia tematu i narzę-
dzia wyszukiwawczego. Podczas se-
sji warto co pewien czas weryfikować
obraną strategię i zmodyfikować ją
lub porzucić, gdy nie przynosi pożą-
danych rezultatów (learn as you go).

Ponieważ przeszukiwanie zaso-
bów sieci Internet nie odbywa się

bezpośrednio (dokumenty rezydu-
ją na niezliczonej liczbie serwerów
rozrzuconych po całym świecie),
by dotrzeć do potrzebnego źródła
konieczne jest korzystanie z po-
średników. Ci pośrednicy to kompu-
tery-roboty, czyli bardziej lub mniej
„inteligentne” programy do automa-
tycznego przeszukiwania zasobów
sieciowych. Wyszukiwarki udostęp-
niają hipertekstowe powiązania
z adresami dokumentów zlokalizo-
wanych na innych serwerach. Wy-
starczy tylko kliknąć myszką na lin-
ku (powiązaniu), by dotrzeć do do-
kumentów tekstowych, hiperteksto-
wych, graficznych, dźwiękowych,
multimedialnych, chociaż nieko-
niecznie tych, których aktualnie po-
szukiwaliśmy. Musimy pogodzić się
z faktem, że żaden człowiek na
świecie nie jest w stanie przeszu-
kać wszystkich zasobów siecio-
wych i że nie istnieje jedna magicz-
na wyszukiwarka umożliwiająca ta-
kie przeszukanie.

Podstawowymi narzędziami do
przeszukiwania zasobów WWW są:
wyszukiwarki i metawyszukiwarki,
portale dziedzinowe oraz bazy da-
nych.

Pierwsza kategoria obejmuje
komputery-roboty z oprogramowa-
niem do przeszukiwania zasobów
sieciowych. Komputer-robot auto-
matycznie przeszukuje zasoby sie-
ciowe dopasowując termin wyszu-
kiwawczy, wpisany przez nas do
odpowiedniej ramki, z pełnymi tek-
stami dokumentów dostępnych
w WWW. W rezultacie takiego prze-
szukania otrzymujemy „znalezi-
ska”, i te relewantne, i te zupełnie
nietrafione, bez jakiejkolwiek kate-
goryzacji przedmiotowej lub oceny
jakościowej.

Niektóre metawyszukiwarki po-
zwalają na wprowadzanie bardziej
precyzyjnych terminów wyszuki-
wawczych oraz porządkują rezulta-
ty według pewnych kryteriów (np.
rok powstania serwisu), jednak za-
wsze rezultaty takich przeszukiwań

muszą zostać poddane analizie
wartościującej. Do najlepszych wy-
szukiwarek zaliczane są: Google2

i Alta Vista Advanced3, zaś metawy-
szukiwarek – SurfWax4, Ixquick5,Me-
ta Crawler6  i Copernic7.

Do drugiej kategorii narzędzi na-
leżą portale dziedzinowe, tj. serwe-
ry sieciowe, na których gromadzo-
ne są informacje z konkretnych dys-
cyplin naukowych, starannie dobie-
rane przez redaktorów, specjalistów
w danej dziedzinie. Serwisy te mają
zwykle hierarchiczną strukturę,
a adresy źródeł opatrywane są ad-
notacjami. Wyszukiwanie polega na
przeglądaniu indeksów konkret-
nych dziedzin i haseł przedmioto-
wych. Popularne portale dziedzino-
we to Librarians’ Index (Indeks
Bibliotekarza)8, Academic Info9

i Yahoo!10.
W trzeciej kategorii znajdują się

specjalistyczne bazy danych, które
przeszukuje się wpisując w odpo-
wiednią rubrykę, często dość dokład-
nie sprecyzowany, termin wyszuki-
wawczy. Ten typ wyszukiwarek zna-
ny jest także jako „sieć niewidzialna”
(The Invisible Web), w której można
przeszukiwać zawartość tysięcy
specjalistycznych baz danych. Do
najpopularniejszych serwisów sieci
niewidzialnej zaliczane są: Direct
Search11, The Invisible Web Cata-
log12  oraz Internets13.

Regularne korzystanie z przeglą-
darek, tj. żeglowanie po zasobach
sieci, początkowo bez ściśle okre-
ślonych celów, pozwala na dokład-
ne poznanie i przetestowanie do-
stępnych narzędzi, co z kolei zapew-
nia skuteczność prowadzonych
wyszukiwań.

 Ewa Krysiak

1 Opracowano na podstawie materiałów
instruktażowych dla bibliotekarzy przy-
gotowanych przez Bibliotekę Uniwersy-
tetu Kalifornijskiego w Berkeley (http://
www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Gui-
des/Internet).

2 http://www.google.com
 3 http://www.altavista.com
4 http://www.surfwax.com

  5 http://ixquick.com
  6 http://www.metacrawler.com
 7 http://www.copernic.com

   8 http://www.lii.org
  9 http://www.academicinfo.net
10 http://www.yahoo.com
11 http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/di-
rect.htm
12 http://www.invisibleweb.com
13 http://www.internets.com

http://www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/internet
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Niejeden rodzic doświadczył
przynajmniej raz w okresie
kariery szkolnej swej pocie-

chy uczucia bezsilnej złości, gdy
musiał pomagać w odrabianiu za-
dań domowych, których wykonanie
przekraczało możliwości dziecka
(a raczej wykraczało poza zakres
dotychczas zdobytej przez nie wie-
dzy) lub które były nie do wykona-
nia w wyznaczonym czasie. Dla do-
bra dziecka więc, a właściwie po to,
by nie wróciło ze szkoły z oceną
mierną, skołowani rodzice przetrzą-
sają zasoby domowego księgo-
zbioru, a gdy to nie wystarcza,
uśmiechają się do znajomej lub –
częściej – nieznajomej bibliotekar-
ki, aby pomogła znaleźć dane i wy-
szukać literaturę. I zastanawiają się:
czy podobne problemy mają też inni
rodzice, czy tylko ich dziecko oka-
zało się nieukiem i czy przyczyną
tego są wygórowane ambicje na-
uczyciela, czy może poziom na-
uczania w szkole ich dziecka rze-
czywiście jest tak wysoki?

Obserwacje czynione w Informa-
torium Biblioteki Narodowej wska-
zują, że zadania domowe uczniów
mogą stać się problemem także dla
bibliotekarzy, choć nie dlatego, że
nie potrafią ich rozwiązać. W ostat-
nich latach zdarza się coraz czę-
ściej, że rodzice, a także sami
uczniowie szukają pomocy właśnie
w Bibliotece Narodowej. I nie dlate-
go, że mieszkają od lat w jej pobli-
żu czy też dowiedzieli się niedawno
o jej istnieniu z telewizji bądź z ga-
zet przy okazji otwarcia kolejnej
wystawy. Przyczyn trzeba szukać
głębiej. Niech za przykład posłużą
trzy przypadki z kilkunastu ostatnich
miesięcy.

W końcu ubiegłego roku Infor-
matorium BN przeżyło prawdziwą
„inwazję” zestresowanych uczniów
(część z nich przybyła z rodzicami)
pierwszych klas jednego z podwar-
szawskich liceów, którym „pani od
plastyki” poleciła sporządzić biblio-
grafię prac na temat światowych
muzeów. Każdemu uczniowi przy-

dzielono jedno muzeum, a ocena
pracy miała zależeć od liczbyliczbyliczbyliczbyliczby po-
zycji w zestawieniu. Wystarczyło
więc zlokalizować muzeum i wyszu-
kać w źródłach bibliograficznych po-
święcone mu publikacje. Ci ucznio-
wie, którym dostał się na przykład
Luwr czy Galeria Trietiakowska,
pewną liczbę polskich publikacji
mogli wyszukać w bibliotekach pu-
blicznych. Nie wszyscy jednak mieli
tyle szczęścia. Nieszczęśnicy, któ-
rym los wyznaczył muzea mniej
znane, nie tylko z trudem odnajdy-
wali je w przewodnikach, ale nie
mieli też szans dotarcia do polskiej
literatury na ich temat.

Cóż było robić? Zamiast swój
czas i umiejętności poświęcić doro-
słemu, czyli właściwemu użytkowni-
kowi BN, dyżurni bibliotekarze w In-
formatorium najpierw ustalali, na
podstawie zagranicznych wydaw-
nictw informacyjnych, lokalizację
poszukiwanego muzeum, a następ-
nie zasiadali do komputerów, aby
z baz na CD-ROM-ach (przede
wszystkim z bieżących bibliografii
narodowych i bazy katalogowej Bi-
blioteki Kongresu) wybrać odpo-
wiednie pozycje, a następnie wy-
drukować je w postaci zestawień bi-
bliograficznych (50 gr. za stronę!).
Młodzież opuszczała mury Biblioteki
Narodowej bardziej lub mniej zado-
wolona (o niektórych placówkach
muzealnych trudno było znaleźć
obszerniejszą literaturę), pozosta-
wiając nas z pytaniami o cele dy-
daktyczne przyświecające „pani od
plastyki”. Czy dzięki tej pracy ucznio-
wie mieli poznać muzea i zgroma-
dzone w nich obiekty, czy raczej
zdobyć umiejętność sporządzania
bibliografii? Być może niesłusznie
i niesprawiedliwie, ale nasuwało się
nam inne jeszcze rozwiązanie tej
zagadki – czy takiego zestawienia
nie potrzebowała przypadkiem
sama „pani od plastyki”? Nota bene,
przy tej okazji niektórzy rodzice
zwrócili się do dyżurnych biblioteka-
rzy z prośbą o wstawienie się za
młodzieżą do dyrekcji szkoły!

Ile (pracy) zawdziêczamy
nauczycielom?

i n f o r m a t o r i u m

Niezapomnianych wrażeń do-
starczyła nam też nauczycielka war-
szawskiego liceum, która zleciła
swoim uczniom sporządzenie ze-
stawień bibliograficznych obejmują-
cych wszystkiewszystkiewszystkiewszystkiewszystkie publikacje na temat
poszczególnych epok historycz-
nych: średniowiecza, odrodzenia,
oświecenia itd. Każde z tych haseł
w bazie „Przewodnika Bibliograficz-
nego” reprezentowane jest przez
kilkaset pozycji, a dopuszczalna
liczba wydrukowanych rekordów
z jednego hasła nie może przekro-
czyć dwustu. Konieczna była więc
selekcja, z czym młodzież niestety
nie mogła sobie poradzić. Czując za
plecami kolejkę oczekujących, bi-
bliotekarz łączył szybko kilka haseł,
sporządzał wydruk i – następny,
proszę! W tym przypadku mogło
nas zaciekawić, jak nauczycielka
poradziła sobie z oceną owych
prac, skoro każdy z uczniów dostar-
czył jej wykaz liczący 200 pozycji.

Innym typem zlecanych przez
nauczycieli zadań, z którymi nie ra-
dzą sobie użytkownicy-uczniowie,
są zagadnieniowe zestawienia bi-
bliograficzne. Ich sporządzenie wy-
maga samodzielności i wiedzy szer-
szej od tej zawartej w podręczni-
kach szkolnych. Z własnego dyżuru
zapamiętałam ucznia liceum, który
miał zebrać literaturę poświęconą
rządowi londyńskiemu. Nie wiedział
o tym nic, nie znał dat, nazwisk, fak-
tów. I w tym przypadku pracę domo-
wą za ucznia musiał odrobić biblio-
tekarz.

Przedstawione przykłady niedo-
stosowania wymagań dydaktycz-
nych do możliwości i wiedzy
uczniów mogą mieć różne przyczy-
ny. Najpoważniejsza z nich to z pew-
nością brak współpracy nauczycie-
la z bibliotekarzem szkolnym, i to
zarówno w szkole podstawowej jak
i średniej. Z pewnością więcej ko-
rzyści przyniosłoby młodzieży sa-
modzielne wyszukanie choćby 10
pozycji w szkolnym katalogu i przej-
rzenie przynajmniej niektórych wy-
branych publikacji, niż kupowanie
w Bibliotece Narodowej zestawień
złożonych z jak największej liczby
opisów. W tym przypadku z pewno-
ścią ilość nie przejdzie w jakość.

 Mirosława Zygmunt
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�Wspania³e, kapitalne...
Nie do publikacji!�

Szed³em na tê wystawê z prze-
konaniem, ¿e wiem wszystko
o niezale¿nym ruchu wydaw-

niczym. Najpierw bêd¹c w samym
jego �rodku, pó�niej � ju¿ w Pary¿u
� otrzymuj¹c ogromne ilo�ci prasy
i wydawnictw przemycanych z Pol-
ski. W Katalogu druków zwartych
wydanych w Polsce poza cenzur¹
w latach 1976-1990 opublikowanym
przez O�rodek �Karta� znajduje siê
ponad 3500 tytu³ów i ponad 120 ofi-
cyn wydawniczych. Podobne dwie
bibliografie wydane przez Bibliote-
kê Narodow¹ zwiêkszaj¹ liczbê ty-
tu³ów do ponad 4000.

W³a�ciwie powinienem wiedzieæ
wszystko. A jednak dopiero ta wysta-
wa pozwoli³a mi u�wiadomiæ sobie,
¿e sama wiedza nie wystarcza, by zro-
zumieæ ogrom pracy wykonanej przez
podziemnych wydawców.

Co nimi (nami) kierowa³o, gdy
wydawali�my tomy Czes³awa Mi³o-
sza, Günthera Grassa, Wiktora Wo-
roszylskiego, kolejne numery li-

terackich kwartalników �Zapis�,
�Puls�, �Wezwanie�, zamiast mo�ciæ
sobie wygodne stanowiska w struk-
turze komunistycznego pañstwa. Bo
przecie¿ zajmowali siê t¹ prac¹ lu-
dzie niezwykle aktywni, wspaniali
organizatorzy.

Tylko oni wiedz¹, ile trudu kosz-
towa³o zdobycie urz¹dzeñ poligra-
ficznych czy choæby samo uzyskanie
�doj�æ� do takiego sprzêtu, ilu zabie-
gów organizacyjnych wymaga³o zdo-
bycie reglamentowanego przez w³a-
dze papieru, jak trudne by³o w dobie
kartek na benzynê zorganizowanie
transportu czystego, a pó�niej ju¿ za-
drukowanego papieru, ile nu¿¹cej
pracy trzeba by³o w³o¿yæ w rêczne
sk³adanie lu�nych karteczek, aby po-
wsta³ z nich kilkudziesiêcio-, a nie-
rzadko kilkusetstronicowy tom.
A potem jeszcze kto� to musia³ roz-
kolportowaæ.

Niby to wszystko by³o wiadomo.
Ale czym innym jest wiedza w sto-
sunku do jednej, kilku, kilkunastu

Właściwie powinienem
wiedzieć wszystko.
A jednak dopiero ta wystawa
uświadomiła mi, że sama
wiedza nie wystarcza,
by zrozumieć ogrom
pracy wykonanej przez
podziemnych wydawców.

„Wspaniałe, kapitalne... Nie do publikacji”... – fragment ekspozycji w Bibliotece
Narodowej, wrzesień – październik 2001 r.

ksi¹¿ek, a czym innym �wiadomo�æ
tego trudu przemno¿onego przez ty-
si¹ce tomów.

Wystawa w Bibliotece Narodo-
wej, na której zgromadzono kilkaset
woluminów, przekonuje, ¿e trud ten
nie poszed³ na marne. Przecie¿ zna-
komita wiêkszo�æ zebranych na niej
ksi¹¿ek zosta³a na pocz¹tku lat dzie-
wiêdziesi¹tych wydana oficjalnie.
I nawet je�li po latach zapominamy,
czym by³ PRL, to fakt, ¿e najwybit-
niejszych polskich i zagranicznych
pisarzy trzeba by³o wydawaæ w pod-
ziemiu � ka¿e siê zastanowiæ nad na-
sz¹ wspó³czesn¹ histori¹.

Mirosław Chojecki

   Autor by³ dzia³aczem
Komitetu Obrony Robotników,

zaanga¿owanym w dzia³alno�æ
   wydawnicz¹ drugiego obiegu.

   Obecnie producent filmów
dokumentalnych.
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Literatura piêkna i eseistyka
w drugim obiegu 1976-1989

Wsalach wystawowych
Biblioteki Narodowej,
w 25. rocznicê opubliko-

wania przez Komitet Obrony Robot-
ników pierwszych numerów  �Biule-
tynu Informacyjnego� i � Komunika-

tu�, zaprezentowano dorobek wy-
dawnictw niezale¿nych. Ekspozycjê
przygotowa³y Biblioteka Narodowa
i Muzeum Niepodleg³o�ci, a finan-
sowego wsparcia udzieli³o Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Fundacja Kultury oraz Insty-
tut Dziedzictwa Narodowego.

Uroczysty wernisa¿ wystawy, któ-
ry zgromadzi³ zarówno twórców nie-
zale¿nego ruchu wydawniczego, jak
i ludzi kultury, odby³ siê 11 wrze�nia
w Audytorium im. Stefana Dembego.
Gospodarzami uroczysto�ci byli dy-
rektorzy obu wspó³organizuj¹cych
wystawê instytucji.

Dyrektor Micha³ Jagie³³o, witaj¹c
go�ci przyby³ych do Biblioteki Na-
rodowej, szczególnie serdecznie
zwróci³ siê do tych, którzy niegdy�

czynnie tworzyli drugi obieg pi-
�miennictwa, zrodzony � jak to okre-
�li³ � jako krzyk protestu przeciw-
ko ograniczaniu swobody wypo-
wiedzi, dotkliwemu szczególnie
w latach 1976-1989.

Dyrektor Andrzej Stawarz mówi³
o tre�ciach, jakie nios³y przes³ania

wpisane w wydawnictwa publikowa-
ne w oficynach niezale¿nych, i ich
znaczeniu dla polskich d¹¿eñ nie-
podleg³o�ciowych i dla polskiej kul-
tury.

Koncepcjê i programowe za³o¿e-
nia wystawy �Wspania³e, kapital-
ne... Nie do publikacji!� Literatu-
ra piêkna i eseistyka w drugim
obiegu 1976-1989  przedstawili jej
autorzy: Andrzej K. Kunert i Miro-
s³awa Pa³aszewska.

Natomiast o problemach zwi¹za-
nych z gromadzeniem, opracowywa-
niem i udostêpnianiem wydawnictw
drugiego obiegu w Bibliotece Naro-
dowej w ostatnim æwieræwieczu, mó-
wi³a El¿bieta Stefañczyk, kierownik
Dzia³u Gromadzenia i Opracowywa-
nia Zbiorów Nowszych Biblioteki
Narodowej.

Koncepcja i scenariusz ekspozy-
cji by³y dzie³em jej komisarzy: Mi-
ros³awy Pa³aszewskiej z Muzeum
Niepodleg³o�ci i Andrzeja Krzysz-
tofa Kunerta z Biblioteki Narodo-
wej. Projekt plastyczny stworzy³a
Marta Kodym z Muzeum Niepodle-
g³o�ci.

Na wystawie zaprezentowano
niezwykle bogate i ró¿norodne ma-
teria³y ilustruj¹ce dzia³alno�æ i li-
teracki dorobek wydawnictw nieza-
le¿nych. Zwraca³a uwagê wielka

Fragment wystawy „Wspaniałe, kapitalne... Nie do publikacji!” Literatura piękna

i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989

W
ydarzenia, w

ystaw
y, im

prezy
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Gromadzenie
Gromadzenie wydawnictw niezale¿-
nych rozpoczêto w Bibliotece Naro-
dowej ju¿ w momencie pojawienia siê
tych publikacji w obiegu spo³ecznym.
Przyjmuje siê, ¿e pocz¹tek ich uka-
zywania siê to czas powstawania nie-
legalnych organizacji i partii politycz-
nych, takich jak Komitet Obrony
Robotników, Konfederacja Polski
Niepodleg³ej, i zwi¹zana z tymi wy-
darzeniami intensywniejsza dzia³al-
no�æ wydawnicza. Na pocz¹tku 1977
roku ukaza³ siê pierwszy numer �Za-
pisu�. W ci¹gu kolejnych lat powsta-
³o kilkana�cie podziemnych oficyn
wydawniczych w kilku miastach, pu-
blikuj¹cych czasopisma, ksi¹¿ki, ulot-
ki, biuletyny, komunikaty.

Gromadzenie w Bibliotece Naro-
dowej wydawnictw drugiego obiegu
by³o inicjatyw¹ pracowników ksi¹¿-
nicy. Warto przypomnieæ, ¿e ponad
80 % wydawnictw wp³ywaj¹cych do

Wydawnictwa
drugiego obiegu w BN
Publikacje drugiego obiegu to druki wydawane poza cenzurą
w latach 1976-1990 przez nielegalne wydawnictwa, partie
polityczne, grupy niepodległościowe. Dzisiaj okres
publikowania wydawnictw podziemnych należy już do historii.
Wśród instytucji i placówek, które przechowują źródła do tej
historii jest również Biblioteka Narodowa.

BN jest pozyskiwanych drog¹ egzem-
plarza obowi¹zkowego (kupno, dary,
wymiana to zaledwie 15% nabyt-
ków). Tymczasem w  pocz¹tkowym
okresie swej dzia³alno�ci niezale¿ne
oficyny wydawnicze nic nie wiedzia-
³y o egzemplarzu obowi¹zkowym
i jego znaczeniu. Dopiero z czasem
informacje o celowo�ci nadsy³ania
egzemplarzy do BN dociera³y do wy-
dawnictw podziemnych. To opó�nie-
nie odbi³o siê niekorzystnie na gro-
madzeniu bie¿¹cych podziemnych
wydawnictw zwartych, a w przypadku
wydawnictw ci¹g³ych mia³o wp³yw na
kompletno�æ poszczególnych tytu³ów
czasopism. Zw³aszcza ¿e w tamtych
latach Biblioteka Narodowa nie
w pe³ni docenia³a znaczenie zjawiska
wydawnictw podziemnych i nie zor-
ganizowa³a odpowiednich sposobów
zdobywania tych publikacji.

Czê�æ wydawanych nieoficjalnie
tytu³ów wp³ywa³a do BN w formie
darów, czê�æ Biblioteka kupowa³a
lub nabywali je sami pracownicy
i przynosili do Zak³adu Uzupe³nia-
nia Zbiorów BN. W przyjmowaniu
darów i przy zakupach po�redniczy-
³y pocz¹tkowo oficjalnie, a nastêp-
nie konspiracyjnie, podziemne struk-
tury NSZZ �Solidarno�æ� BN. Po
roku 1989 wszystkie wydawnic-
twa gromadzone przez NSZZ �So-
lidarno�æ� BN trafi³y do zbiorów
Narodowej Ksi¹¿nicy. W�ród darów
pochodz¹cych z tego �ród³a znajdu-
j¹ siê ksi¹¿ki wydawnictw: Pomost,
Nowa, Kr¹g, My�l, CDN, In Plus,
Pokolenie, Oficyna Literacka, Ofi-
cyna Libera³ów. Wszystkim pracow-
nikom BN, którzy zdobywali te pu-
blikacje, przechowywali je, a nastêp-

liczba publikacji wydanych w
drugim obiegu. Pokazano nie
tylko ksi¹¿ki, m.in.: Jerzego An-
drzejewskiego, Stanis³awa Ba-
rañczaka, Kazimierza Brandysa,
Mariana Brandysa, Ernesta
Brylla, Zbigniewa Herberta, Gu-
stawa Herlinga-Grudziñskiego,
Stefana Kisielewskiego, Tade-
usza Konwickiego, Marka No-
wakowskiego, Jana Józefa
Szczepañskiego, Janusza Szpo-
tañskiego, Wiktora Woroszyl-
skiego, ale tak¿e egzemplarze
g³o�nych czasopism � �Kultury
Niezale¿nej�, �Zapisu�, �Pulsu�.

W�ród eksponatów znalaz³y
siê równie¿ opracowania na temat
wydawnictw dzia³aj¹cych poza za-
siêgiem cenzury, pokazano bi-
bliografie druków ukazuj¹cych
siê w latach 1976-1989 w pod-
ziemiu, a tak¿e publikacje zawie-
raj¹ce materia³y z sesji nauko-
wych i konferencji po�wiêco-
nych drugiemu obiegowi.

Osobne plansze informowa-
³y o autorach dzie³ literackich
najczê�ciej wydawanych w dru-
gim obiegu i aktywno�ci wydaw-
niczej oficyn niezale¿nych, pre-
zentowa³y geografiê przek³adów
tekstów literackich, a tak¿e
strukturê oferty literackiej dru-
giego obiegu w latach 1976-
-1989.

Równie¿ na planszach przed-
stawiono �Kalendarium drugiego
obiegu� obejmuj¹ce wydarzenia
od wrze�nia 1976 r., zatem od
chwili ukazania siê pierwszego
numeru �Biuletynu Informacyj-
nego� (Komitetu Obrony Robot-
ników) i pierwszego numeru
�Komunikatu� (KOR), do 10
grudnia 1989 r., kiedy utworzo-
no  Stowarzyszenie Wolnego
S³owa.

Dope³nieniem ekspozycji
prezentowanej w g³ównych sa-
lach wystawowych Biblioteki
Narodowej, by³y liczne plakaty
polityczne z tamtych lat oraz
urz¹dzenia s³u¿¹ce wydawnic-
twom drugiego obiegu do niele-
galnego powielania publikacji.

   Oprac. Zakład Redakcji
Czasopism BN
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nie przekazywali do zbiorów naszej
ksi¹¿nicy, nale¿¹ siê s³owa wdziêcz-
no�ci i podziêkowania.

W koñcu lat osiemdziesi¹tych Bi-
blioteka Narodowa podjê³a dzia³ania
maj¹ce na celu systematyczne pozy-
skiwanie druków oficyn niezale¿nych.
Starano siê nawi¹zaæ kontakty z wy-
dawnictwami podziemnymi, og³asza-
no apele w �¯yciu Warszawy� i �Ga-
zecie Wyborczej� w 1989, 1990
i 1994 r., nawi¹zano te¿ kontakty z du-
¿ymi bibliotekami naukowymi oraz
publicznymi posiadaj¹cymi najwiêk-
sze zbiory wydawnictw podziemnych,
m.in. z BUW, Bibliotek¹ KUL, Bi-
bliotek¹ UMCS, Bibliotek¹ Zak³adu
Narodowego im. Ossoliñskich. Ce-
lem tej wspó³pracy by³o pozyskanie
wydawnictw, wymiana dubletów, a tak-
¿e otrzymanie opisów bibliograficz-
nych wydawnictw podziemnych gro-
madzonych w tych placówkach. Bi-
blioteka Narodowa uzyska³a tak¿e
dostêp do archiwów niektórych Za-
rz¹dów Regionów NSZZ �Solidar-
no�æ�. Dotychczas, dziêki hojno�ci
darczyñców1, instytucji, bibliotek,
osób prywatnych, wymianie miêdzy-
bibliotecznej i zakupom uda³o siê
zgromadziæ ponad 4500 tytu³ów ksi¹-
¿ek, ok. 2500 tytu³ów czasopism, wie-
le dokumentów ikonograficznych
(zdjêcia, znaczki pocztowe, bankno-
ty), ok. 40 jednostek dokumentów

d�wiêkowych � kaset magnetofono-
wych, ta�m z nagraniami oraz ok.
10 000 jednostek dokumentów ¿ycia
spo³ecznego .

Zbiór wydawanych w podziemiu
druków ulotnych � obwieszczeñ,
komunikatów, ulotek, afiszy i pla-
katów � jest odbiciem ówczesnej
sytuacji spo³eczno-politycznej pa-
nuj¹cej w kraju. Zawiera zarówno
rysunki humorystyczne, jak i ulot-
ki informuj¹ce o wydarzeniach bie-
¿¹cych. Charakter tych druków spra-
wia, ¿e jest to materia³ bardzo trud-
ny do opracowania � brak danych
identyfikuj¹cych wydawcê uniemo¿-
liwia grupowe katalogowanie. Mate-
ria³ ten gromadzony jest w tekach,
w uk³adzie chronologicznym.

Pocz¹tkowo Biblioteka Narodo-
wa gromadzi³a po 5 egzemplarzy ka¿-
dego druku podziemnego. Aktualnie
gromadzimy wydawnictwa drugiego
obiegu w 4 egzemplarzach (ksi¹¿ki),
natomiast wydawnictwa ci¹g³e w 3
egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz
(archiwalny) i drugi (u¿ytkowy)
przechowywane s¹ w zbiorach szcze-
gólnie chronionych � jako unikato-
we druki konspiracyjne. Natomiast
dalsze egzemplarze przechowywane
s¹ w zbiorach g³ównych.

Przyjêto, ¿e wydawnictwa drugie-
go obiegu, z uwagi na ich warto�æ
historyczn¹, bêd¹ zachowywane
w oryginalnej szacie wydawniczej.
Wszystkie egzemplarze wydawnictw
drugiego obiegu przechowywane
w zbiorach szczególnie chronio-

nych, nie s¹ wiêc oprawiane w opra-
wê biblioteczn¹.

Trudno�ci w pozyskiwaniu wy-
dawnictw drugiego obiegu i du¿e bra-
ki w tytu³ach oraz niekompletno�æ
w rocznikach czasopism, jakie s¹
zgromadzone w zbiorach Biblioteki
Narodowej, wynikaj¹ z faktu, ¿e nie
by³y one na bie¿¹co opracowywane.
Obecnie dotarcie do wielu tych wy-
dawnictw jest utrudnione lub niemo¿-
liwe ze wzglêdu na ich niskie nak³a-
dy oraz up³yw czasu. Zapewnienie
kompletno�ci tych publikacji w Na-
rodowej Ksi¹¿nicy jest ogromnym
zadaniem, które wymaga wspó³pra-
cy z innymi bibliotekami i instytu-
cjami w kraju i za granic¹.

Rejestracja i opraco-
wanie
Rejestracjê i opracowanie druków
zwartych drugiego obiegu podj¹³ In-
stytut Bibliograficzny BN ju¿ na po-
cz¹tku lat osiemdziesi¹tych. W kar-
totece zgromadzono ok. 500 opisów
za lata 1980-1985. Prace te jednak
zawieszono i powrócono do nich do-
piero w roku 1989. �Przewodnik Bi-
bliograficzny�, pocz¹wszy od nume-
ru 39/89, zacz¹³ rejestrowaæ ksi¹¿ki
podziemne wydane w latach 1988-89.
Równocze�nie w Zak³adzie Druków
Nowszych BN za³o¿ono w systemie
MAK bazê danych, w której rejestro-
wano druki zwarte drugiego obiegu
znajduj¹ce siê w BN. W 1993 r.
w Zak³adzie �Przewodnika Bibliogra-
ficznego� utworzono bibliograficzn¹
bazê danych druków zwartych drugie-
go obiegu, które zosta³y wydane poza
cenzur¹ przez nielegalne wydawnic-
twa, partie polityczne, grupy i ruchy
religijne itp. w latach 1976-1989.
W rezultacie tych prac w 1995 r.
w Wydawnictwie BN opublikowana
zosta³a Bibliografia podziemnych
druków zwartych z lat 1976-1989,
zawieraj¹ca opisy 6506 pozycji. Pod-
stawê Bibliografii... stanowi³y zbio-
ry BN opisane z autopsji. Wykorzy-
stano tak¿e opisy nades³ane przez inne
biblioteki oraz opisy przejête z opu-
blikowanych ju¿ bibliografii ogól-
nych, regionalnych i specjalnych. Bi-
bliografia... liczy 6713 tytu³ów ksi¹-
¿ek wydanych poza oficjalnym
obiegiem i stanowi obecnie czê�æ ka-
talogowej bazy danych BN. Niestety,
Biblioteka Narodowa nie posiada

1 Szczególne podziękowania należą się
Muzeum Niepodległości i Ośrodkowi
„Karta”.

Apel o pomoc w uzupełnianiu zbiorów Biblioteki NarodowejApel o pomoc w uzupełnianiu zbiorów Biblioteki NarodowejApel o pomoc w uzupełnianiu zbiorów Biblioteki NarodowejApel o pomoc w uzupełnianiu zbiorów Biblioteki NarodowejApel o pomoc w uzupełnianiu zbiorów Biblioteki Narodowej
o wydawnictwa drugiego obieguo wydawnictwa drugiego obieguo wydawnictwa drugiego obieguo wydawnictwa drugiego obieguo wydawnictwa drugiego obiegu

Szanowni Państwo,
Biblioteka Narodowa, której statutową powinnością jest gromadzenie
i opracowywanie piśmiennictwa polskiego i Polski dotyczącego, zwra-
ca się z prośbą o przekazywanie wszelkich publikacji wydawanychpublikacji wydawanychpublikacji wydawanychpublikacji wydawanychpublikacji wydawanych
poza cenzurą w latach 1976-1990poza cenzurą w latach 1976-1990poza cenzurą w latach 1976-1990poza cenzurą w latach 1976-1990poza cenzurą w latach 1976-1990 (tzw. drugi obieg). Jesteśmy zain-
teresowani pozyskaniem tych materiałów do zbiorów Biblioteki Naro-
dowej w formie zakupu lub daru.
Interesują nas: książki, broszury, plakaty, ulotki, biuletyny, wydawnic-
twa ciągłe, nagrania, fotografie itp.
Materiały można przekazywać do Zakładu Uzupełniania Zbiorów Bi-
blioteki Narodowej, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
Informacji udzielają:
Joanna Bachtin, tel. 608 26 21
Hanna Kęsicka, tel. 608 28 37
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w swoich zbiorach wszystkich publi-
kacji zarejestrowanych w tej Biblio-
grafii.... Mamy zasób do 4517 tytu-
³ów, zatem co trzeci tytu³ z Biblio-
grafii... nie znalaz³ siê w zbiorach
Narodowej Ksi¹¿nicy.

W drugiej po³owie 1993 r. rozpo-
czêto w BN prace nad Bibliografi¹
wydawnictw niezale¿nych ci¹g³ych
za lata 1976-1990. Do koñca 1998
roku opracowanie katalogowe wy-
dawnictw ci¹g³ych prowadzono w bar-
dzo ograniczonym zakresie. Dopiero
od 1999 r. (po zakoñczeniu prac
w Zak³adzie Uzupe³niania Zbiorów
BN nad uporz¹dkowaniem zgroma-

dzonego tam materia³u) wydawnictwa
drugiego obiegu zosta³y w³¹czone w
normalny obieg dokumentów. Doku-
menty drugiego obiegu nale¿y zali-
czyæ do kategorii wydawnictw retro-
spektywnych. Bior¹c pod uwagê
obecny stan zatrudnienia w Zak³adzie
Czasopism BN i fakt, ¿e rocznie
wp³ywa do BN ponad 10 000 roczni-
ków wydawnictw ci¹g³ych bie¿¹cych,
to w ci¹gu roku mo¿liwe jest opraco-
wanie ok. 800 roczników czasopism
drugiego obiegu. Karty katalogowe
opracowanych tytu³ów wydawnictw
drugiego obiegu w³¹czane s¹ do ogól-
nie dostêpnego katalogu alfabetycz-
nego czasopism BN. Do tej pory ogó-
³em skatalogowano 1745 egzempla-
rzy czasopism drugiego obiegu.

Zdecydowanym u³atwieniem oraz
przyspieszeniem procesu opracowy-
wania bêdzie mo¿liwo�æ wykorzy-
stania bazy danych Instytutu Biblio-
graficznego BN po zakoñczeniu prac
nad bibliografi¹ podziemnych wy-
dawnictw ci¹g³ych. Pozwoli to na za-
k³adanie w bazie INNOPAC rekor-
dów zasobu oraz uzupe³nianie na bie-
¿¹co roczników kontynuacji.

Równocze�nie z opracowywaniem
wydawnictw drugiego obiegu, od po-
³owy lat 90. prowadzone jest ich mi-
krofilmowanie. Planuje siê zmikro-
filmowanie ca³o�ci tych zbiorów, aby
zachowaæ w dobrym stanie te tak wa¿-
ne dla historii Polski dokumenty.

Udostępnianie
Udostêpnianie wydawnictw drugie-
go obiegu jest ograniczone przede
wszystkim do celów naukowych

Przy okazji wystawy „Wspaniałe, kapitalne... Nie do publikacji!” Lite-
ratura piękna i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989, pracownicy
Zakładu Uzupełniania Zbiorów BN zorganizowali dwie zbiórki wydaw-
nictw i czasopism, które ukazywały się poza cenzurą. W ich wyniku
zasoby Biblioteki Narodowej wzbogaciły się o ok. 500 egzemplarzy
książek, 100 numerów czasopism oraz 30 jednostek dokumentów
życia społecznego – były wśród nich pozycje, których wcześniej Na-
rodowa Książnica nie posiadała. Spośród nowych nabytków na wy-
mienienie zasługują zwłaszcza: gazetki harcerskie oraz pismo „Pra-
worządność”, brakujące numery „Informatora WFD”, „Nasza Karta”,
niezwykle trudne do pozyskania czasopismo, które ukazywało się
w obozach dla internowanych oraz Zapiski oficera Armii Czerwonej
Sergiusza Piaseckiego – tej książki wydanej przez Wydawnictwo
Grup Politycznych nie odnotowała „Bibliografia podziemnych dru-
ków zwartych z lat 1976-1989”.

Joanna Bachtin

i edytorskich (zw³aszcza pierwsze-
go i drugiego egzemplarza). Fakt ich
przechowywania w zbiorach szcze-
gólnie chronionych wp³ywa na ogra-
niczenie ich udostêpniania. Wynika
ono ze znaczenia tych druków oraz
czêsto nie najlepszego stanu ich za-
chowania i sprawia, ¿e mog¹ one byæ
wypo¿yczane czytelnikom w przy-
padku, gdy w zbiorach g³ównych brak
jest kolejnych wydañ lub gdy publi-
kacja nie posiada dokumentu wtór-
nego.

Ochrona
W celu maksymalnej ochrony przed
zniszczeniem publikacje drugiego
obiegu zabezpieczane s¹ w magazy-
nach w sposób nastêpuj¹cy:
� czasopisma s¹ przechowywane

w wi¹zanych teczkach ochronnych
(bezkwasowa tektura)

� ksi¹¿ki, szczególnie w wydaniu
broszurowym, otrzymuj¹ tekturo-
we ok³adki doszywane do bloku
z zachowaniem oryginalnej ok³a-
dziny

� raz do roku zbiory objête s¹ prze-
gl¹dem konserwatorskim, prowa-
dzonym przez Zak³ad Konserwa-
cji Zbiorów Bibliotecznych BN.

Aby zamierzenia Biblioteki Narodo-
wej w zakresie jak najpe³niejszego
gromadzenia, uzupe³niania i opraco-
wywania wydawnictw drugiego obie-
gu mog³y byæ realizowane, niezbêd-
na jest pomoc wszystkich innych bi-
bliotek i o�rodków gromadz¹cych
i opracowuj¹cych te publikacje. Dziê-
ki powstawaniu kolejnych �róde³ do-
kumentuj¹cych stan tych zbiorów
w polskich bibliotekach, mo¿liwe
bêdzie okre�lenie obszarów wspó³-
pracy, w tym tak¿e wymiana duble-
tów. Biblioteka Narodowa zamie-
rza tak¿e zwróciæ siê do bibliotek
i o�rodków zagranicznych o pomoc
w uzupe³nianiu niekompletnych
zbiorów publikacji drugoobiego-
wych przechowywanych w Narodo-
wej Ksi¹¿nicy.

Elżbieta Stefańczyk

Tekst wyg³oszony  podczas otwar-
cia wystawy �Wspania³e, kapital-
ne... Nie do publikacji!�Literatura
piêkna i eseistyka w drugim obie-
gu 1976-1989.
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nych równie¿ w kilku najwa¿niejszych
bibliotekach zagranicznych.

Od pocz¹tku lat 90. Instytut Bi-
bliograficzny Biblioteki Narodowej
prowadzi³ prace zmierzaj¹ce do opu-
blikowania pe³nej bibliografii pod-
ziemnych wydawnictw zwartych i ci¹-
g³ych, traktuj¹c to jako uzupe³nienie
bibliografii narodowej. W 1995 r.
wydano Bibliografiê podziemnych
druków zwartych z lat 1976-1989.
Pod koniec roku 2001 przekazano do
druku Bibliografiê niezale¿nych
wydawnictw ci¹g³ych z lat 1976-
1990. W Bibliografii tej zarejestro-
wano 4338 tytu³ów, w tym na pod-
stawie autopsji opracowano 3665 ty-
tu³ów. Jedynie 1959 tytu³ów uznano
za opracowane bez braków. Wy³¹cz-
nie dziêki �ród³om bibliograficznym
opisano 677 tytu³ów.

Bibliografia obejmuje czasopi-
sma podziemne wydawane od
1976 r., czasopisma NSZZ �Solidar-
no�æ� z lat 1980-1981, podziemnej
�Solidarno�ci� oraz biuletyny Komi-
tetów Obywatelskich �Solidarno�ci�.
Znalaz³y siê w niej równie¿ opisy
czasopism m³odzie¿owych, szkol-
nych, studenckich, w tym Niezale¿-
nego Zwi¹zku Studentów, a tak¿e cza-
sopisma wydawane przez uwiêzio-
nych i internowanych. Bibliografia
rejestruje czasopisma opublikowane
na terenie Polski bez wzglêdu na jê-
zyk publikacji i niezale¿nie od for-
my wydawniczej. Obejmuje te¿ prze-
druki krajowe wydawnictw ci¹g³ych
emigracyjnych.

Starano siê równie¿ zebraæ wszel-
kie informacje na temat tzw. fa³szy-
wek � podrobionych czasopism nie-
zale¿nych, z czê�ciowo lub ca³kowi-
cie zmienionym tekstem, które w
obieg kolporta¿u podziemnego
wprowadza³a S³u¿ba Bezpieczeñstwa.

W opracowaniu jednego tytu³u
wykorzystywano czêsto zasoby kil-
ku bibliotek, a tak¿e �ród³a drukowa-
ne. Zdarza³o siê, ¿e nie by³o mo¿li-
wo�ci ustalenia dok³adnej liczby wy-
danych numerów, poniewa¿ pisma
by³y publikowane bez numeracji,
a nawet bez datowania. Siglum �ró-
d³a sk³adaj¹ce siê z nazwy i roku wy-
dania wskazuje, ¿e wykorzystano �ró-
d³o drukowane. Siglum �ród³a za-
wieraj¹ce nazwê i miejscowo�æ in-
formuje, ¿e wykorzystano z autopsji
dany tytu³ lub jego poszczególne nu-
mery.

W opracowaniu Bibliografii wy-
korzystano zasoby: Biblioteki Naro-
dowej � 2550 tytu³y, O�rodka �Kar-
ta� (Warszawa) � 1706 tytu³ów, Mu-
zeum Niepodleg³o�ci (Warszawa) �
222 tytu³y, Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Warszawie � 182 tytu³y, S. G³a-
¿ewskiego (Pu³awy) � 150 tytu³ów
oraz wielu innych bibliotek i instytu-
cji, których wykaz wraz z ich siglami
znajduje siê w spisie pomocni-
czym.W Bibliografii niezale¿nych
wydawnictw ci¹g³ych z lat 1976-
-1990 zdo³ano, choæ tylko czê�cio-
wo, wykorzystaæ zbiory Biblioteki
Polskiej w Londynie. A sta³o siê to
dziêki uprzejmo�ci kierownika prak-
tyk studenckich doktora Andrzeja
Skrzypczaka z Instytutu Informacji
Naukowej i Studiów  Bibliologicz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego.

Faktyczny zasiêg chronologiczny
Bibliografii obejmuje okres od
1972 r. do upadku cenzury w 1990 r.
Pierwsze niezale¿ne pismo, jakie
zdo³ano opisaæ, pochodzi z pa�dzier-
nika 1972 r. S¹ to dwa dodatki sa-
moistne do harcerskiego pisma pt.
�Dycha�, wydanego w Warszawie
i rozpowszechnianego w w¹skim krê-
gu  odbiorców. Do innych czasopism
z okresu 1972-1975 nie uda³o siê
dotrzeæ.

Najtrudniejszym problemem w
opracowaniu Bibliografii by³ brak
mo¿liwo�ci sporz¹dzenia opisu biblio-
graficznego z autopsji. Bibliografia
rejestruje � w uk³adzie alfabetycznym
tytu³ów i tytu³ów rodzajowych wraz

Bibliografia niezale¿nych wydawnictw
ci¹g³ych z lat 1976-1990
Podziemny ruch wydawniczy był zjawiskiem charakterystycznym
dla całego okresu PRL-u, jednak dopiero  w latach 70. i 80.
przybrał rozmiary nieporównywalne z żadnym okresem
wcześniejszym. Za właściwy początek tego zjawiska uznajemy
rok 1976. Kończy się ono w roku 1990 zniesieniem cenzury.

Pisma �drugiego obiegu� po-
wstawa³y przede wszystkim
w zak³adach pracy, na uczel-

niach, w strukturach krajowych i re-
gionalnych wolnych zwi¹zków zawo-
dowych, a zw³aszcza NSZZ �Solidar-
no�æ�, partiach politycznych, a nawet
w szko³ach. Ich funkcjonowanie
w �ci�le okre�lonych �rodowiskach
by³o przyczyn¹ trudnego dostêpu do
nich, szczególnie w warunkach wy-
dawnictw podziemnych. Wielu biblio-
tekarzy mia³o �wiadomo�æ wagi i zna-
czenia tego typu druków dla zacho-
wania pe³nego dorobku pi�miennic-
twa narodowego. Jednak w latach
1976-1990 biblioteki polskie nie
wykaza³y dostatecznej inicjatywy
w gromadzeniu wydawnictw niezale¿-
nych. W rezultacie ¿adna biblioteka
w kraju i za granic¹ nie zdo³a³a zebraæ
kompletów wszystkich niezale¿nych
czasopism z lat 70. i 80. Dwie naj-
wa¿niejsze biblioteki w Polsce, tj.
Biblioteka Narodowa w Warszawie
i Biblioteka Jagielloñska w Krako-
wie, tak¿e maj¹ do�æ du¿e luki w swo-
ich zbiorach.

Publikacje ukazuj¹ce siê poza ofi-
cjalnym obiegiem wydawniczym zo-
sta³y opisane w wielu bibliografiach,
które stanowi¹ cenne �ród³a do po-
znania zjawiska �drugiego obiegu�.
Bibliografie te zawieraj¹ jednak wie-
le nie�cis³o�ci, niejasno�ci i braków,
których wyja�nianie i uzupe³nianie
bêdzie trwa³o jeszcze wiele lat.
Zwi¹zane  by³o to z brakiem dostêpu
do kompletów opisywanych doku-
mentów.

Obecnie trwa ustawiczne groma-
dzenie i opracowywanie wydawnictw
niezale¿nych, jednak¿e opisanie pe³-
nego zasobu niezale¿nego ruchu wy-
dawniczego wymaga³o bêdzie prze-
prowadzenia kwerend bibliograficz-
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Badania proweniencyjne pro-
wadzone od kilkudziesiêciu
lat w Bibliotece Uniwersy-

teckiej w Warszawie zaowocowa-
³y ostatnio tomem prezentuj¹cym
zbiór polskich superekslibrisów
z XVI-XVIII w. Ksi¹¿kê bardzo sta-
rannie wyda³a oficyna Biblioteki
Narodowej.

 Superekslibris, czyli znak w³a-
sno�ciowy wyt³oczony na oprawie,
zajmuje wed³ug opinii ksiêgoznaw-
ców miejsce szczególne w�ród daw-
nych znaków proweniencyjnych. Ten
� nierzadko bardzo ozdobny w for-
mie � symbol przynale¿no�ci ksi¹¿-
ki do osoby prywatnej lub instytucji
by³ w czasach I Rzeczypospolitej
komponowany zazwyczaj z t³oku her-
bowego, a w przypadku jego braku �
z innego elementu graficznego oraz
z zestawu liter pozwalaj¹cych na
identyfikacjê w³a�ciciela. Powa¿a-
nie, jakim darzono herby w dawnej
Rzeczypospolitej, sprawi³o, ¿e tak-
¿e superekslibrisy cieszy³y siê du¿¹
popularno�ci¹. Umieszczenie na
ok³adkach ksi¹¿ek znaku herbowe-
go dawa³o dodatkow¹ okazjê do
wyeksponowania dowodu szla-
chectwa i zaspokaja³o znan¹ pró¿-
no�æ naszych przodków.

Znaczenie superekslibrisów jako
materia³u �ród³owego w badaniach
ksiêgoznawczych podnoszono wie-
lokrotnie. Superekslibris �wiadczy³
o istnieniu dawnej biblioteki, dowo-
dzi³ bibliofilskich zami³owañ w³a-
�ciciela. Informowa³ o pochodze-
niu poszczególnych egzemplarzy.
Niekiedy pomaga³ w ustaleniu da-
nych biograficznych posiadacza
ksi¹¿ki, dostarczaj¹c wiadomo�ci
o piastowanych przez niego godno-

�ciach czy urzêdach. Na podstawie
tre�ci dzie³ w³¹czanych do ksiêgo-
zbiorów mo¿na te¿ wnioskowaæ
o upodobaniach i potrzebach intelek-
tualnych dawnych czytelników.

Spo�ród polskich badaczy zajmu-
j¹cych siê wcze�niej t¹ problematy-
k¹ na wymienienie zas³uguj¹ szcze-
gólnie dwa nazwiska: Kazimierza
Piekarskiego i Marii Sipay³³o.
Przedwojenny znawca dziejów daw-
nej ksi¹¿ki Kazimierz Piekarski, for-
mu³uj¹c ogólne cele i zadania badañ
proweniencyjnych, du¿¹ rolê w tej
dziedzinie przypisa³ w³a�nie super-
ekslibrisowi. Do dzisiaj jest uznawa-
ne dokonane przez niego wyró¿nie-
nie dwóch podstawowych typów tego
znaku: superekslibrisu w³a�ciwego,
odbitego z jednego t³oku na wyra�ne
zamówienie, oraz superekslibrisu in-
troligatorskiego, czyli tzw. sk³adan-
ki, dobieranej z pojedynczych t³oków
stosownie do ¿yczeñ w³a�ciciela.
Wed³ug K. Piekarskiego tylko super-
ekslibris w³a�ciwy �wiadczy³ o ist-
nieniu du¿ej biblioteki, jednak teo-
ria ta w �wietle pó�niejszych badañ
podlega³a stopniowej weryfikacji.
Znane s¹ bowiem obecnie du¿e hi-
storyczne ksiêgozbiory, które nie
by³y znaczone tym znakiem w³asno-
�ciowym.

W 1929 roku Kazimierz Piekar-
ski przygotowa³ bibliofilsk¹ edycjê
podobizn 40 superekslibrisów po-
chodz¹cych ze zbiorów ksi¹¿nic
krakowskich. W jego zamy�le by³
to pocz¹tek serii dokumentuj¹cej
zasoby rodzimych bibliotek, a ze-
brany materia³ s³u¿yæ mia³ rekon-
strukcji rozproszonych kolekcji.
Niestety, II wojna �wiatowa prze-
kre�li³a, w�ród wielu innych, tak¿e
i te zamierzenia.

Do wydawnictwa K. Piekarskiego
nawi¹za³a w latach powojennych Ma-
ria Sipay³³o, publikuj¹c w 1988 roku
album zawieraj¹cy reprodukcje 100
superekslibrisów z zasobów Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Zbiór starych druków BUW, sk³ada-

Superekslibrisów
centuria druga
Maria Cubrzyńska-LeonarczykMaria Cubrzyńska-LeonarczykMaria Cubrzyńska-LeonarczykMaria Cubrzyńska-LeonarczykMaria Cubrzyńska-Leonarczyk
Polskie superekslibrisy XVI-Polskie superekslibrisy XVI-Polskie superekslibrisy XVI-Polskie superekslibrisy XVI-Polskie superekslibrisy XVI-
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z instytucj¹ sprawcz¹ � pisma wy-
chodz¹ce poza cenzur¹.

Opis w Bibliografii sporz¹-
dzony jest wed³ug polskiej nor-
my PN-N-01152-2. Jednak od
razu nale¿y wyja�niæ, ¿e wiele
pism niezale¿nych wydawanych
by³o niezgodnie z regu³ami, jakie
obowi¹zuj¹ w legalnym ruchu
czasopi�mienniczym. Tote¿
dostosowanie opisu bibliogra-
ficznego do normy nie zawsze
by³o mo¿liwe. Du¿ym utrudnie-
niem by³ brak mo¿liwo�ci dotar-
cia do pierwszego numeru opisy-
wanego dokumentu. Dlatego
w opisie podana jest zawsze in-
formacja, na podstawie jakiego
numeru pisma zosta³ on sporz¹-
dzony i jakimi �ród³ami pos³u¿o-
no siê, by opis by³ pe³niejszy.
Wszelkie informacje dotycz¹ce
zmian wystêpuj¹cych poza pierw-
szym opisywanym numerem po-
dawane s¹ w odpowiedniej stre-
fie uwag. Ponadto w opisie znaj-
duje siê informacja na temat
brakuj¹cych numerów, o których
wiadomo�ci czerpano z opisywa-
nego dokumentu i dostêpnych
�róde³ bibliograficznych.

Bibliografia zaopatrzona jest
w odrêbny tom indeksowy, w któ-
rym znajduj¹ siê: indeks osobo-
wy zawieraj¹cy nazwy redakto-
rów, t³umaczy, ilustratorów, au-
torów tekstów dodanych, czyli
wystêpuj¹cych w dodatkach
i mottach; indeks instytucji
sprawczych; indeks miejsc wyda-
nia; indeks przedmiotowy, który
podaje zapisy na ogó³ zgodne ze
S³ownikiem jêzyka hase³ przed-
miotowych Biblioteki Narodo-
wej, niekiedy tematyka czaso-
pism niezale¿nych wymaga³a
utworzenia has³a nie wystêpuj¹-
cego w S³owniku.

Oddaj¹c do r¹k czytelników
Bibliografiê niezale¿nych wy-
dawnictw ci¹g³ych z lat 1976-
-1990, mamy �wiadomo�æ jej
braków. Liczymy jednak, ¿e spe³-
ni ona swoje zadanie informacyj-
ne przy opracowywaniu zasobów
bibliotecznych, pozostaj¹c  istot-
nym przyczynkiem do badañ hi-
storycznych nad tym okresem.

            Stefania Skwirowska
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j¹cy siê z fragmentów bardzo wielu
wcze�niejszych kolekcji prywatnych,
instytucji ko�cielnych oraz pañstwo-
wych, okaza³ siê bardzo bogat¹ i inte-
resuj¹c¹ baz¹ �ród³ow¹. Rejestruj¹c
proweniencje zasobu z XV i XVI w.,
M. Sipay³³o zgromadzi³a od 1959
roku du¿¹ kartotekê w³a�cicieli ksi¹-
¿ek i ich znaków w³asno�ciowych,
a tak¿e okre�li³a podstawowe zasady
metodologiczne badañ prowenien-
cyjnych. Wydana przez ni¹ pierwsza
centuria superekslibrisów nadal jest
odbierana jako wzorcowa publikacja
tego typu. Du¿¹ warto�æ naukow¹
ma tak¿e przedstawiona przez ni¹
w Przedmowie ogólna charaktery-
styka polskich superekslibrisów, sta-
nowi¹ca kompendium dotychczaso-
wej wiedzy na ten temat.

Polskie superekslibrisy XVI-
-XVIII w., autorstwa Marii Cubrzyñ-
skiej-Leonarczyk, s¹ tematyczn¹
i metodologiczn¹ kontynuacj¹ dwóch
wcze�niejszych, wspomnianych tu
przedsiêwziêæ. Publikacja przedsta-
wia 100 innych � kolejnych � super-
ekslibrisów ze zbioru BUW. Nie wy-
czerpa³o to bynajmniej, jak napisa³a

Autorka we Wstêpie, zasobów na-
szej ksi¹¿nicy, a jedynie zasygna-
lizowa³o bogactwo zgromadzonych
w niej materia³ów historycznych.

Ksi¹¿ka M. Cubrzyñskiej sposo-
bem opracowania materia³u i szat¹
typograficzn¹ nawi¹zuje bezpo�red-
nio do publikacji M. Sipay³³o. Jed-
nak wieloletnie do�wiadczenie zdo-
byte w czasie prowadzenia badañ
proweniencyjnych w BUW pozwo-
li³o Autorce omawianego tomu na
wprowadzenie pewnych zmian
wp³ywaj¹cych korzystnie na przej-
rzysto�æ oraz u¿yteczno�æ przed-
stawionych informacji.

Z my�l¹ o nowych u¿ytkownikach
albumu przedrukowano z Przedmo-
wy do pierwszej centurii ten frag-
ment tekstu Marii Sipay³³o, który
dostarcza wiadomo�ci na temat hi-
storii polskich superekslibrisów.
Uwagi te bowiem s¹ nadal aktualne
i wa¿kie, a zatem � zwa¿ywszy nie-
osi¹galno�æ na rynku publikacji M.
Sipay³³o � by³ to na pewno dobry
pomys³.

Omawiana publikacja jest rodza-
jem albumu sk³adaj¹cego siê z dwóch
równoleg³ych czê�ci: ilustracyjnej
oraz opisowej. Czarno-bia³e tablice
przedstawiaj¹ podobizny supereksli-
brisów. Wszystkie fotografie pod-
dano artystycznemu retuszowi, co
sprawi³o, ¿e reprodukcje zyska³y
g³êbiê rysunku, dziêki czemu ujaw-
ni³y siê najmniejsze nawet elemen-
ty znaku w³asno�ciowego. Jest to
nies³ychanie wa¿ne przy prowadze-
niu wszelkich prac porównawczych
i identyfikacyjnych. Retusz, zabieg
bardzo kosztowny, okaza³ siê nie-
zbêdny w³a�nie w przypadku zbiorów
BUW. Autorka we Wstêpie wyra�nie
podkre�la, ¿e wiele obiektów zacho-
wa³o siê w tej ksi¹¿nicy w bardzo
z³ym stanie i ich reprodukowanie bez
dodatkowej obróbki technicznej jest
niemo¿liwe.

Kryteria doboru materia³u nie s¹
�ci�le okre�lone. W drugiej centu-
rii przedstawiono te superekslibrisy,
które zosta³y ujawnione podczas re-
jestracji dalszych proweniencji i któ-
rych stan zachowania pozwala³ na
identyfikacjê oraz reprodukowanie.
W uk³adzie materia³u zachowano za-
sadê porz¹dku chronologicznego,
przyjmuj¹c za podstawê szeregowa-
nia datê wyt³oczon¹ na oprawie (czyli

datê oprawienia woluminu), a w przy-
padku jej braku � rok wydania ksi¹¿-
ki. Prezentacjê rozpoczyna supereks-
libris z roku 1529, a zamyka znak
wystêpuj¹cy na druku wydanym
w 1787 r. Spo�ród zebranych tu 100
superekslibrisów, nale¿¹cych do 93
osób, 54 pochodzi z XVI wieku, 38
� z XVII, a 8 nale¿y do XVIII stule-
cia. Kilka z nich jest inn¹ wersj¹ zna-
ku zamieszczonego ju¿ w tomie
M. Sipay³³o. Wiêkszo�æ supereksli-
brisów nale¿y do grupy tzw. super-
ekslibrisów herbowych (z wizerun-
kiem herbu), w pojedynczych wy-
st¹pieniach notujemy tak¿e god³a
klasztorne, gmerki i t³oczenia lite-
rowe. Dwie dodatkowe, zamieszczo-
ne na koñcu, tablice zawieraj¹ super-
ekslibrisy z herbem króla Stanis³a-
wa Augusta Poniatowskiego.

Ka¿dej tablicy towarzyszy czê�æ
opisowa, na któr¹ sk³adaj¹ siê: da-
ne biograficzne zidentyfikowanego
w³a�ciciela, opis bibliograficzny dru-
ku, dok³adne informacje o oprawie
wraz z podaniem wymiaru t³oku her-
bowego, wykaz dalszych prowenien-
cji pozwalaj¹cych na prze�ledzenie
losów danego egzemplarza, sygna-
tura biblioteczna oraz podstawowa
literatura wykorzystana w pracy ba-
dawczej.

W obecnie wydanym tomie bio-
gramy w³a�cicieli opracowano
wykorzystuj¹c szersz¹ bazê �ród³o-
w¹, dlatego te¿ dostarczaj¹ one
bogatszych informacji. Zmianie
uleg³ sposób rejestracji prowenien-
cji: zastosowano tu bowiem meto-
dê przyjêt¹ w publikowanych ka-
talogach zbiorów bibliotecznych,
tzn. zapisy s¹ przytoczone in exten-
so z rozwi¹zywaniem i uzupe³nia-
niem wszelkich skrótów. Rozbudo-
wano równie¿ aparat pomocniczy,
przygotowuj¹c m.in. adnotowany
indeks w³a�cicieli. Przynosi on
zwarte w konstrukcji, ale wyczer-
puj¹ce wiadomo�ci faktograficzne
o ludziach i instytucjach gromadz¹-
cych ksi¹¿ki. Na koñcu rejestrów
zamieszczono wykaz skrótów cy-
towanej literatury oraz indeks ty-
pów superekslibrisów.

Uwa¿ne przegl¹danie albumu nie
tylko dostarcza wra¿eñ estetycz-
nych, pozwala te¿ na sformu³owa-
nie kilku ciekawych spostrze¿eñ od-
nosz¹cych siê i do samego super-

Superekslibris Bartłomieja Wilczyńskiego
herbu Poray
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ekslibrisu, i do procesu, który zgod-
nie z dzisiejszym s³ownictwem fa-
chowym nazwaliby�my badaniem
rynku czytelniczego. Niektóre z tych
spraw sygnalizuje tak¿e Autorka
w swoim Wstêpie do centurii dru-
giej. Maria Cubrzyñska-Leonarczyk
podnosi potrzebê spojrzenia na su-
perekslibris nie tylko jako na znak
w³asno�ciowy, co stanowi³o podsta-
wê rozwa¿añ K. Piekarskiego, ale
zwraca tak¿e uwagê na jego funkcjê
dekoracyjn¹. Superekslibris, bêd¹c
integraln¹ czê�ci¹ oprawy, pe³ni³
przecie¿ tak¿e wa¿n¹ funkcjê este-
tyczn¹: podnosi³ warto�æ artystycz-
n¹ oprawy. Czêsto by³ to jedyny,
bardzo wyrazisty zreszt¹, jej ele-
ment ozdobny.

Superekslibris zatem powinien
byæ traktowany tak¿e jako materia³
s³u¿¹cy do badañ nad dawnymi opra-
wami ksi¹¿kowymi. Dla zobrazowa-
nia takiego punktu widzenia niezbêd-
ne by³oby jednak reprodukowanie
ok³adek w ca³o�ci. Niestety, w tej pu-
blikacji okaza³o siê to ju¿ niemo¿li-
we � czê�æ materia³u (oko³o 50%)
zosta³a wybrana i wstêpnie przygo-
towana jeszcze przez M. Sipay³³o,
a wzglêdy finansowe nie pozwoli³y
na ponowne jego fotografowanie.
Pozostawiono wiêc wcze�niejszy
sposób prezentowania superekslibri-
su. Ale postulat Autorki jest godny

rozwa¿enia przy ewentualnym opra-
cowywaniu kolejnych zeszytów.

Ciekawym zjawiskiem z zakresu
kultury ksi¹¿ki jest wystêpowanie zna-
ku herbowego, okre�lanego przez
Mariê Cubrzyñsk¹ jako nak³adowy,
który stanowi³ pewn¹ odmianê super-
ekslibrisu donacyjnego. Zwi¹zany
jest on z popularn¹ w czasach Rzeczy-
pospolitej szlacheckiej form¹ mece-
natu króla lub innych osób, które przy-
czynia³y siê do powstania i wydania
dzie³a, inspiruj¹c je albo wspieraj¹c
finansowo. Czê�æ nak³adu, przezna-
czonego g³ównie na prezenty, opra-
wiano wówczas i znaczono supereks-
librisem mecenasa. Autorka podaje
przyk³ad egzemplarzy ze znakami her-
bowymi króla Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego. Nie �wiadcz¹ one bez-
po�rednio o tym, ¿e dany egzem-
plarz nale¿a³ do ksiêgozbioru
królewskiego, ale jedynie o tym, i¿
z woli monarchy mia³ byæ podaro-
wany. Nie s¹ to zatem znaki �ci�le
biblioteczne, s³u¿¹ce do sygnowania
ksiêgozbioru; s¹ jednak efektownym
wyrazem kultury ksi¹¿ki i zaintere-
sowañ umys³owych darczyñców
(Wstêp, s. 10). Uwzglêdnienie tych
znaków uzupe³nia ponadto listê rodza-
jów superekslibrisów u¿ywanych
w dawnych czasach.

Poszerzona, w stosunku do po-
przedniej centurii, baza �ród³owa �
o druki z pó�niejszych wieków �
dostarcza nowych argumentów
potwierdzaj¹cych teoriê o powszech-
nym u¿ywaniu ksi¹g w dawnej Rze-
czypospolitej. Znaczn¹ czê�æ za-
mieszczonych w tomie supereksli-
brisów stanowi¹ superekslibrisy
introligatorskie, czyli tzw. sk³adan-
ki, a ich w³a�cicielami byli czêsto
ludzie, o których dzisiaj niewiele
wiadomo. Dowodzi to, ¿e kupowa³y
i gromadzi³y ksi¹¿ki tak¿e osoby
mniej zamo¿ne, które nie decydowa-
³y siê na zamawianie kosztownych
superekslibrisów w³a�ciwych. Jest
równie¿ potwierdzeniem procesu
rozprzestrzeniania siê czytelnictwa,
poniewa¿ ci u¿ytkownicy-w³a�cicie-
le pochodzili z bardzo ró¿nych krê-
gów spo³ecznych.

To, ¿e w omawianej publikacji
mamy do czynienia z tak wieloma
osobami rzadziej notowanymi
w dostêpnych �ród³ach historycz-
nych, wi¹za³o siê oczywi�cie ze

znacznie wiêkszym nak³adem pracy
w przygotowaniu materia³u do druku.
Identyfikacja osób, których jedynym
�ladem istnienia pozosta³a czêsto tyl-
ko ksi¹¿ka z superekslibrisem, by³o
najtrudniejszym etapem opracowania.
Problem stwarza³y powtarzaj¹ce siê
identyczne litery nazwiska i imienia,
a tak¿e u¿ywanie tego samego herbu
przez bardzo wiele polskich rodzin,
co przy braku dodatkowych wskazó-
wek czy zapisów na druku, nie zawsze
pozwoli³o na definitywne ustalenia.
Dlatego te¿ w przedstawianym albu-
mie znalaz³o siê kilka przypadków nie
do koñca rozstrzygniêtych. Autorka
zamie�ci³a je celowo, licz¹c, ¿e byæ
mo¿e oka¿e siê pomocna wiedza czy-
telników.

Badania nad dawnymi ksiêgozbio-
rami w Polsce, mimo du¿ego nimi
zainteresowania i powszechnie pod-
noszonej potrzeby ich prowadzenia,
nie odnotowuj¹ zbyt du¿ych osi¹-
gniêæ. Ustalanie dawnej przynale¿-
no�ci ksi¹¿ek na podstawie zacho-
wanych znaków w³asno�ciowych
(ekslibrisy, pieczêcie, zapisy itp.)
wymaga od badacza rozleg³ej wiedzy
z zakresu nauk historycznych i fi-
lologicznych, znajomo�ci paleogra-
fii oraz doskona³ego opanowania
warsztatu pomocniczego (ksiêgo-
zbioru podrêcznego), nie mówi¹c ju¿
o niezbêdno�ci posiadania takich
cech, jak dobra pamiêæ wzrokowa,
dociekliwo�æ i zdolno�æ kojarzenia.
Nie dziwi zatem, ¿e obecnie, w do-
bie powszechnego zaniku tych umie-
jêtno�ci, badania proweniencyjne
w wielu bibliotekach posiadaj¹cych
wspania³e kolekcje nie s¹ prowadzo-
ne w ogóle lub tylko na poziomie
podstawowej rejestracji.

Z tym wiêkszym uznaniem nale¿y
spojrzeæ na katalog superekslibrisów
Marii Cubrzyñskiej-Leonarczyk. Ta
erudycyjna praca �ród³owa, doku-
mentuj¹ca zasoby Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie, jest jed-
nocze�nie bardzo dobrym narzê-
dziem pomocniczym w prowadzeniu
badañ nad dawnymi ksiêgozbiorami
w innych bibliotekach. Wzywa do
nich tak¿e Autorka, wyra¿aj¹c na-
dziejê, ¿e jej praca znajdzie na�la-
dowców w innych instytucjach gro-
madz¹cych zbiory historyczne.

Halina Mieczkowska

Superekslibris Stanisława Augusta
Poniatowskiego
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Ksi¹¿ka Adama Ruska jest
opracowaniem nowator-
 skim. Autor wyczerpuj¹co

i w sposób przekrojowy opisuje
i analizuje rynek seryjnych publika-
cji obrazkowych w przedwojennej
Polsce. Publikacja BN stanowi dla za-
interesowanych cenne �ród³o usyste-
matyzowanej wiedzy na ten w³a�nie
temat, a równocze�nie wype³nia, tak
rozlegle zakre�lon¹ tematyk¹, jedn¹
z ostatnich bia³ych kart historii pol-
skiej kultury wspó³czesnej, dotycz¹-
cej ca³ego gatunku plastyczno-literac-
kiego, który nie doczeka³ siê do tej
pory szczegó³owego opisu. Dotych-
czas najbardziej znanym omówieniem
tematu by³ rozdzia³ po�wiêcony lite-
raturze obrazkowej w ksi¹¿ce Janusza
Dunina z 1974 r. Papierowy bandy-
ta. Ksi¹¿ka kramarska i brukowa
w Polsce.

Adam Rusek zada³ sobie sporo tru-
du, aby zgromadziæ materia³ badaw-
czy, przegl¹daj¹c opas³e roczniki
przedwojennych pism, które publiko-
wa³y ,,cykliczne historyjki obrazko-
we� i wyszukuj¹c rozrzucone na prze-
strzeni kilkudziesiêciu lat artyku³y
w przeró¿nych tytu³ach prasowych.
Autor omawianej publikacji ma zresz-
t¹ w planach kontynuowanie tego te-
matu � zamierza przygotowaæ kolej-
ne opracowania dotycz¹ce serii ob-
razkowych i komiksów wydawanych
w Polsce po wojnie.

We wprowadzeniu do ksi¹¿ki au-
tor wyja�nia pojêcia z zakresu popu-
larnej kultury cykliczno-obrazkowej
oraz przedstawia pokrótce genezê
gatunku i zasady funkcjonowania
tych publikacji na rynkach zagranicz-
nych. Naturalnym �rodowiskiem ró¿-
norodnych graficznych opowie�ci
rysunkowych jest prasa. Komiks,
mimo ¿e zakorzeniony w dzie³ach
twórców europejskich (Toepffer,
Busch, Ross), swoj¹ ostateczn¹ for-
mu³ê gatunkow¹ uzyska³ w koñcu

XIX w. w Stanach Zjednoczonych,
w okresie gwa³townego rozwoju
tamtejszego rynku prasowego.

W Polsce przedwojennej, podob-
nie jak w innych krajach, g³ównymi
no�nikami cyklicznych historyjek
obrazkowych by³y czasopisma o cha-
rakterze popularno-informacyjnym
i sensacyjnym. Przodowa³ w tym
³ódzki ,,Express Ilustrowany�, który
powsta³ w 1923 r. Od tego czasu daje
siê zauwa¿yæ coraz wyra�niejsza
obecno�æ rysunków i seriali obrazko-
wych na ³amach prasy. Zjawisko to
zdecydowanie nasila siê w latach 30.
Powstaj¹ wtedy takie pisma jak ,,�wiat
Przygód�, satyryczna ,,Karuzela�,
,,Wêdrowiec� i ,,Gazetka Miki�.
W 1937 r. ukazywa³o siê a¿ piêæ ty-
godników komiksowych. Nie stroni-
³y te¿ od tej formy pisma o charakte-
rze politycznym wydawane w wiêk-
szych miastach oraz prasa adresowana
do dzieci i m³odzie¿y. Najczê�ciej
jednak wykorzystywa³y j¹ periodyki
sensacyjne i satyryczne.

W dwudziestoleciu miêdzywojen-
nym nie wydawano w Polsce publi-
kacji stricte komiksowych � by³y to
przewa¿nie ci¹gi obrazków ilustruj¹-
cych pewne wydarzenia, podpisanych
u do³u tekstem prozatorskim lub
wierszem. Rzadko�ci¹ natomiast, jak
podaje Rusek, by³y osobne ksi¹¿ki
i broszury z historyjkami obrazkowy-

mi. Najbardziej znana to 120 przygód
Kozio³ka Mato³ka Makuszyñskiego
i Walentynowicza. Dlatego w podty-
tule ksi¹¿ki A. Ruska nie pada s³owo
,,komiks�, bo ono oznacza ju¿ rozwi-
niêt¹ formê plastyczno-literack¹, ale
termin ,,cykliczne historyjki obrazko-
we�, który jest bardziej ogólny i ade-
kwatny do opisywanych przedstawieñ.

Autor przytacza szereg przyk³adów
ilustruj¹cych sposoby przystosowy-
wania obcojêzycznych komiksów do
potrzeb polskich czytelników. W pol-
skich t³umaczeniach usuwano charak-
terystyczne dla tego gatunku dymki,
zastêpuj¹c je tekstami umieszczony-
mi najczê�ciej pod obrazkami (cza-
sem w ich obrêbie). Dokonywano
w ten sposób archaizacji formy ko-
miksowej. Zreszt¹ takie przedstawie-
nia nazywano wtedy filmami rysunko-
wymi i og³aszano, ¿e bêd¹ ...wy�wie-
tlane na ekranie naszej Gazety...

Wielokrotnie transponowanie za-
granicznych historyjek obrazkowych
odbywa³o siê z naruszeniem, jakby-
�my to dzi� nazwali, praw autorskich
i licencyjnych. Oryginalne plansze
by³y b¹d� swobodnie kompilowane,
b¹d� opatrywane dowolnymi teksta-
mi, nie bêd¹cymi t³umaczeniami ory-
gina³u. Niekiedy polscy rysownicy
kopiowali orygina³y, dostosowuj¹c
szczegó³y na obrazkach do polskich
realiów. Bywa³o te¿ tak, ¿e publika-
cja krajowa zawiera³a tylko niewiel-
k¹ czê�æ kadrów z oryginalnego wy-
dania komiksu, które stanowi³y ilu-
stracjê do umieszczonego obok nich

Pozosta³ tylko Mato³ek
Adam Rusek Adam Rusek Adam Rusek Adam Rusek Adam Rusek TTTTTarzan, Matołekarzan, Matołekarzan, Matołekarzan, Matołekarzan, Matołek
i inni. Cykliczne historyjki ob-i inni. Cykliczne historyjki ob-i inni. Cykliczne historyjki ob-i inni. Cykliczne historyjki ob-i inni. Cykliczne historyjki ob-
razkowe w Polsce w latachrazkowe w Polsce w latachrazkowe w Polsce w latachrazkowe w Polsce w latachrazkowe w Polsce w latach
1919-19391919-19391919-19391919-19391919-1939. Warszawa, Bibliote-. Warszawa, Bibliote-. Warszawa, Bibliote-. Warszawa, Bibliote-. Warszawa, Bibliote-
ka Narodowa 2001.ka Narodowa 2001.ka Narodowa 2001.ka Narodowa 2001.ka Narodowa 2001.

M. Walentynowicz (rys.), K. Makuszyński (tekst) 120 przygód Koziołka Matołka,1933
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tekstu (np. Flash Gordon Alexa Ray-
monda � w polskim t³umaczeniu
B³ysk Gordon). Dowolno�æ w ope-
rowaniu oryginalnymi materia³ami
doprowadzi³a do takiej sytuacji, ¿e np.
szwedzki cykl o Adamsonie ukazywa³
siê w Polsce pod ró¿nymi tytu³ami,
w zale¿no�ci od tego, jaka gazeta go
publikowa³a: Pan Agapit (Krupka),
Napoleon Kluska, Ildefons Kopytko,
czy Profesor Piwko. Popularny Do-
nald Duck (dzi� po prostu Kaczor Do-
nald) nazywa³ siê przed wojn¹ Kaczo-
rek Zadziorek, za� Superman otrzy-
ma³ imiê Burzan.

Cykle obrazkowe liczy³y przeciêt-
nie od kilku do kilkudziesiêciu odcin-
ków, zwykle jednak nie przekracza³y
dwudziestu czê�ci. Ewenementem s¹
Przygody bezrobotnego Froncka.
W latach 1932-1939 opublikowano na

³amach ,,Siedmiu Groszy� a¿ 2000 od-
cinków! Innymi popularnymi seriami
by³y: Kubu� detektyw i jego pies Me-
teor (290 odcinków w ,,Expressie Ilu-
strowanym�), P¹czek i Str¹czek (123
odcinki w ,,Dzieñ dobry!�), Przygody
Dodka (160 odcinków w ,,Dzieñ do-
bry!�) i Przygody Wicka Bu³y w
�raju� (130 odcinków w ,,Go�ciu
Niedzielnym�). Jak widaæ, najwiêksz¹
popularno�ci¹ cieszy³y siê historyjki
humorystyczne i poruszaj¹ce wspó³-
czesne tematy krajowe, ale domino-
wa³y zdecydowanie �krótkie metra¿e�.

A. Rusek zauwa¿a, ¿e autorami
historyjek obrazkowych byli naj-
czê�ciej rysownicy-amatorzy, nato-
miast fabu³y i teksty wymy�lali z re-
gu³y ich redakcyjni koledzy-dzienni-
karze. Choæ ten rodzaj aktywno�ci
twórczej pozostawa³, zdaniem bada-

cza, na marginesie ich g³ównych za-
jêæ, to w wielu odcinkowych cyklach
rysunkowych mo¿na odnale�æ prace
Mackiewicza, Grusa, Walentynowi-
cza, Dobrzyñskiego oraz teksty Ma-
kuszyñskiego, Hertza, Meissnera.

Oprócz opowiastek humorystycz-
nych, pojawia³y siê te¿ takie, które za-
wiera³y odwo³ania do sytuacji poli-
tycznej. W 1919 r. zaczê³a siê ukazy-
waæ historyjka zatytu³owana Ogniem
i mieczem, czyli przygody szalonego
Grzesia, o wyra�nym wyd�wiêku hu-
morystyczno-propagandowym. G³ów-
ny bohater zaci¹ga³ siê do polskiego
wojska i walczy³ z bolszewikami oraz
Niemcami, ale tak¿e z agitatorami ko-
munistycznymi i gospodarczymi spe-
kulantami. W Przygodach Wicka Bu³y
w �raju� o�mieszono system sowiec-
ki, a w Przygodach bezrobotnego
Froncka, w miarê zbli¿ania siê wojny,
nasila³y siê akcenty antyniemieckie.
Nie zabrak³o i historyjek o wyd�wiê-
ku antysemickim publikowanych przez
prasê zbli¿on¹ do krêgów Narodowej
Demokracji (w¹tki te by³y najbardziej
widoczne w Uciesznych przygodach
obie¿y�wiatów, publikowanych
w ,,Orêdowniku�).

W Stanach Zjednoczonych po-
wsta³y historyjki obrazkowe wyko-
rzystuj¹ce popularno�æ filmowych
komików: Flipa i Flapa oraz Chapli-
na. Podobnie i w Polsce ukaza³y siê
przynajmniej dwa cykle �aktorskie�.
Pierwszy, Przygody Lopka, bazowa³
na sukcesie aktorsko-kabaretowym
Kazimierza Krukowskiego. Bohate-
rem drugiego, Weso³ych przygód
Dodka, by³ Adolf Dymsza.

Ksi¹¿ka A. Ruska u�wiadamia, ¿e
komiksowe nowo�ci ze �wiata do�æ
szybko trafia³y na ³amy polskiej pra-
sy. O przygodach Supermana, które po
raz pierwszy wydrukowano w USA
 w czerwcu 1938 r., w Polsce mo¿na
ju¿ by³o czytaæ rok pó�niej. Tarzan po
polsku ukaza³ siê w 1934 r., a di-
sney�owska Mickey Mouse (Przygo-
dy Myszki Miki) i Kaczor Donald
(stworzeni odpowiednio w 1930
i 1934 r.) � w 1938 r. Blondi (jako
Rodzina G¹sków) dotar³a do Polski
w 1939 r., Mandrake the Magician
w 1936 r., a Prince Valianta i Flash
Gordona krajowi czytelnicy ujrzeli
w 1937 r. Jeden z najstarszych komik-
sów amerykañskich The Katzenjam-
mer Kids ukazywa³ siê w Polsce od

K. Mackiewicz, Bury Jan [S. Wasylewski] Ogniem i mieczem, czyli przygody

szalonego Grzesia, „Szczutek” 1919
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1933 r. jako Wicek i Wacek na
szerokim �wiecie. Warto te¿
wspomnieæ o adaptacjach komik-
sów europejskich � szwedzkim
Adamsonie (od 1929 r.), duñskim
Pacie i Pataszonie (od 1931 r.)
czy francuskim Professeur Nim-
bus (od 1935 r.).

Ciekawe fakty wi¹¿¹ siê z ,,Ga-
zetk¹ Miki�, w której publikowa-
no komiksy licencjonowane
przez Walt Disney Production.
To powsta³e w 1938 r. pismo re-
dagowa³y, wcze�niej bezrobotne,
dwie dzia³aczki komunistyczne:
Wanda Wasilewska i Janina Bro-
niewska (podpisywa³y siê pseu-
donimami).Wspó³pracuj¹cy z re-
dakcj¹, pocz¹tkuj¹cy ilustrator
Jan Marcin Szancer wspomina³,
¿e nie móg³ wytrzymaæ pracy
przy ,,disneyowskich schema-
tach�, których nienawidzi³.

Pejza¿ przedwojennych rysun-
kowych cykli obrazkowych w Pol-
sce jawi siê z jednej strony jako
bardzo ró¿norodny, z wielo�ci¹ ty-
tu³ów i bohaterów, z drugiej stro-
ny jako do�æ monotonny, bo ogra-
niczony g³ównie do humoresek
przeznaczonych dla doros³ych
(prasa codzienna, tygodniki) i dla
dzieci (osobne gazetki ilustrowa-
ne). Liczba autorów tych produk-
cji te¿ nie jest imponuj¹ca i obej-
muje, wed³ug obliczeñ A. Ruska,
oko³o dwudziestu grafików i tylu¿
autorów tekstów. Nasza wiedza
o nich jest zreszt¹ niewielka.

W latach 20. na rynku rysun-
kowych cykli obrazkowych do-
minowali twórcy krajowi, ale ju¿
nastêpna dekada przynios³a pry-
mat historyjek importowanych
i to g³ównie ze Stanów Zjedno-
czonych (pojawi³y siê cykle
przygodowo-fantastyczne). Jed-
nak o ile na �wiecie powsta³y wte-
dy dziesi¹tki serii komiksowych
kontynuowanych po dzi� dzieñ,
to z tamtych z krajowych produk-
cji, które nie odbiega³y od prze-
ciêtnej �wiatowej, przetrwa³ je-
dynie Kozio³ek Mato³ek.

Witold Tkaczyk

Autor jest krytykiem komiksu,
wydawc¹ i redaktorem

�Magazynu Komiksów AQQ�.

W listopadzie 2001 r. uka�
za³ siê pi¹ty tom angiel-
skojêzycznego periodyku

�Polish Libraries Today� wydawane-
go przez Bibliotekê Narodow¹ od
pocz¹tku lat 90. To w³a�nie wtedy,
dok³adnie w roku 1991, ukaza³ siê,
z inicjatywy Jana Wo³osza, a pod re-
dakcj¹ ówczesnego dyrektora BN
Stanis³awa Czajki, pierwszy numer
pisma. Redaktorem tego tomu, a tak-
¿e dwóch kolejnych, które ukazywa-
³y siê w mniej wiêcej dwuletnich
odstêpach, by³a Katrzyna Diehl. Od
numeru czwartego redagowanie pi-
sma przej¹³ Wojciech Tyszka.

Najnowszy, pi¹ty numer �Polish
Libraries Today� jest tomem szcze-
gólnym, przede wszystkim dlatego,
¿e zosta³ w ca³o�ci po�wiêcony Bi-
bliotece Narodowej u progu nowe-
go tysi¹clecia. Ukaza³ siê on po nie-
co d³u¿szej przerwie spowodowanej
zarówno trudno�ciami w pozyskiwa-
niu wszystkich zamówionych artyku-
³ów, jak i do�æ znacz¹c¹ zmian¹ sza-
ty edytorskiej pisma. Zabiegi wokó³
kszta³tu graficznego �PLT� mia³y na
celu przede wszystkim wzbogacenie
tomu o materia³ ikonograficzny na
oddzielnych wk³adkach ilustracyj-
nych oraz zmianê koncepcji wszyst-
kich stron ok³adki. Pozwoli³y tak¿e
na unowocze�nienie lay-outu we-
wn¹trz pisma.

W najnowszym numerze zacho-
wano w zasadzie dotychczasowy po-
dzia³ na dzia³y, w których pogrupo-
wano tematycznie wszystkie artyku-
³y, choæ � ze zrozumia³ych wzglêdów
� czê�æ z tych dzia³ów zmieni³a nie-
co nazwê, inne znik³y, a w ich miej-
sce pojawi³y siê nowe. I tak, po
otwieraj¹cej numer Kronice naj-
wa¿niejszych wydarzeñ w BN w la-
tach 1918-2000, autorstwa Joanny
Pasztaleniec-Jarzyñskiej zaprezen-
towano, w dziale �History of the Na-
tional Collections�, artyku³y Pauli-
ny Buchwald-Pelcowej, Haliny
Tchórzewskiej-Kabata, Hanny £a-
skarzewskiej i Zofii Stefanowskiej,

�PLT� po raz pi¹ty
„P„P„P„P„Polish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Tolish Libraries Today” 2001,oday” 2001,oday” 2001,oday” 2001,oday” 2001,
vol. 5vol. 5vol. 5vol. 5vol. 5

przybli¿aj¹ce czytelnikowi kolejno
losy kolekcji historycznych BN,
dzieje polskiego bibliotekarstwa na-
rodowego oraz historiê i dzieñ dzi-
siejszy dwóch wa¿nych polskich
ksiegozbiorów znajduj¹cych siê
obecnie za granic¹: biblioteki króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
oraz Biblioteki Polskiej w Pary¿u.
W kolejnym dziale, �Bibliography �
Tradition and the Present Day�, An-
drzej Borowski z Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego przedstawia �Biblio-
grafiê Polsk¹� Karola Estreichera,
a Krystyna Ramlau-Klekowska i Jad-
wiga Sadowska opisuj¹ przesz³o�æ
i tera�niejszo�æ Instytutu Bibliogra-
ficznego. Dzia³ �Research and Servi-
ces� przybli¿a czytelnikowi � po-
przez artyku³y Macieja D¹browskie-
go i Jadwigi Ko³odziejskiej �
dzia³alno�æ naukow¹ BN, a tak¿e �
w tek�cie Miros³awy Kociêckiej �
pokazuje problemy udostêpniania
posiadanych zbiorów w czytelniach
BN. Wreszcie w dziale �New Libra-
ry Legal Regulations� kolejno Sta-
nis³aw Czajka, Krystyna Ramlau-
Klekowska i Hanna Zieliñska przed-
stawiaj¹ najnowsze rozwi¹zania
prawne dotycz¹ce polskiego biblio-
tekarstwa, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem ustawy o obowi¹zkowym
egzemplarzu bibliotecznym. Tom za-
myka blok recenzji (�Reviews�), po-
my�lany jako prezentacja najciekaw-
szych i najbardziej reprezentacyj-
nych publikacji wydanych przez
oficynê BN w ci¹gu ostatnich lat.
Omówiono tu m. in. angielsk¹ wer-
sjê albumu Nad  z³oto dro¿sze (w re-
cenzji Karin Friedrich), Katalog
portretów osobisto�ci polskich
i obcych... (piórem Ireny Tessaro-
Kosimowej), �Notes Konserwator-
ski� (tekst Ewy Stachowskiej-Mu-
sia³), publikacje  przygotowane przez
Zak³ad Zbiorów Kartograficznych
czy Instytut Ksi¹¿ki i Czytelnictwa.

Jak ju¿ wspomniano, pi¹ty numer
�PLT� otrzyma³ now¹ szatê graficz-
n¹, dziêki czemu mo¿liwe by³o zilu-
strowanie jego tre�ci bogatym ma-
teria³em fotograficznym. Na dwóch
wk³adkach pomieszczono 29 foto-
grafii w dwóch blokach tematycz-
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nych: po prezentacji budynków
i wnêtrz obu gmachów BN, zre-
produkowano nacenniejsze i naj-
ciekawsze obiekty ze zbiorów
BN, o których poszczególni au-
torzy pisz¹ w swoich artyku³ach,
zw³aszcza w dziale �History of
the National Collections�. Zmia-
nie poddano równie¿ ok³adkê,
która tak¿e zyska³a materia³ zdjê-
ciowy na wszystkich czterech
stronach, przy czym stronê
czwart¹ po�wiêcono w ca³o�ci na
reklamê dwóch anglojêzycznych
publikacji BN: albumu More Pre-
cious than Gold oraz informato-
ra The National Library: Tradi-
tion and  the Present Day.

Pi¹ty tom �Polish Libraries
Today� ma nieco inny charakter
przede wszystkim ze wzglêdu na
zawarto�æ. Nie zmienia to jednak
faktu, i¿ pismo to powsta³o jako
swego rodzaju forum prezentuj¹-
ce najciekawsze i najbardziej
znacz¹ce problemy ca³ego pol-
skiego bibliotekarstwa. Od na-
stêpnego numeru powrócimy
wiêc w Zak³adzie Redakcji Cza-
sopism BN, gdzie �PLT� powsta-
je, do owego szerszego spektrum
prezentowanych zagadnieñ stara-
j¹c siê  mo¿liwie wszechstronnie
prezentowaæ najnowsze tenden-
cje we wspó³czesnym polskim
bibliotekarstwie. Jeste�my bo-
wiem przekonani, ¿e wci¹¿ ist-
nieje potrzeba prezentacji �rodo-
wisku miêdzynarodowemu pro-
blemów i osi¹gniêæ naszego
bibliotekarstwa, a tym samym ak-
tywnego uczestnictwa w tocz¹cej
siê od lat dyskusji o miejscu bi-
bliotek we wspó³czesnym �wie-
cie i w tzw. spo³eczeñstwie infor-
macyjnym.

¯ycz¹c sobie, by przysz³e nu-
mery prezentowa³y siê równie in-
teresuj¹co jak tom pi¹ty, i to za-
równo pod wzglêdem tre�ci jak
i formy, warto wspomnieæ na ko-
niec, ¿e najnowszy numer �Polish
Libraries Today�, wraz z materia-
³em ilustracyjnym, dostêpny jest
na stronach Biblioteki Narodo-
wej, pod adresem: http://www.
bn.org.pl/wydawnic.htm

  Wojciech Tyszka

Ró¿ne Wigilie bywa³y w jego
¿yciu: weso³e, smutne. Naj-
smutniejsze w czasie drugiej

wojny �wiatowej, a najrado�niejsze
w dzieciñstwie, kiedy ¿yli jeszcze
rodzice. Tydzieñ przed Wigili¹ mat-
ka wysypywa³a na stó³ pszenicê
i przebiera³a, ¿eby miêdzy dorodny-
mi ziarnami nie pozosta³y ¿adne na-
siona chwastów i zanieczyszczenia.
Zazwyczaj pomagali jej w tym zajê-
ciu synowie. Tak jak w wielu innych
polskich domach na Bukowinie, ro-
dzice korzystali z owoców pracy w³a-
snych r¹k. Kupowa³o siê tylko cu-
kier, cynamon oraz przyprawy.

W czasie Adwentu chodzi³o siê na
roraty. W dzieciêcej pamiêci szcze-
gólnie mocno utkwi³ jeden adwen-
towy poranek, mro�ny i bez�nie¿ny.
Wczesnym rankiem, gdy by³o jesz-
cze ciemno, ojciec z matk¹ i sy-
nem wyruszyli do odleg³ego ko�cio³a
w Storo¿yñcu. Wtedy po raz pierw-
szy zobaczy³ o�wietlenie elektrycz-
ne. Te �wiec¹ce ¿arówki tak bardzo
mu siê spodoba³y, ¿e do dzi� pamiê-
ta ich blask � pó�niej nigdy ju¿ nie
widzia³ tak piêknie ja�niej¹cych ¿a-
rówek. D³ugo sta³ w bezruchu ocza-
rowany ich �wiat³em, choæ siarczy-
sty mróz bezlito�nie dobiera³ mu siê
do skóry: ubrany by³ licho, bo rodzi-
ców nie by³o staæ na cieplejszy przy-
odziewek.

W miarê zbli¿ania siê Bo¿ego Na-
rodzenia atmosfera w domu stawa³a
siê coraz bardziej �wi¹teczna. W
ostatnim tygodniu przed Wigili¹ przy-
chodzi³ organista z op³atkiem, a dwa
dni przed �wiêt¹ wieczerz¹ matka za-
biera³a siê do pieczenia �wi¹tecznych
ciast. Do pieca chlebowego, w któ-
rym od rana weso³o bucha³ ogieñ,
wk³ada³a zawijañce z makiem, serem,
orzechami. Pomaga³ matce wyciskaæ
ciasteczka w kszta³cie serduszek,
gwiazdek i rybek, smarowa³ je jajkiem
i posypywa³ mielonymi orzechami.

Gdy na niebie zab³ys³a pierwsza
gwiazdka, ca³a rodzina zasiada³a do
uroczy�cie nakrytego sto³u. Ojciec
gasi³ lampê naftow¹, która o�wietla-
³a mieszkanie, i zapala³ �wiecê. Przy
jej p³omieniu wspólnie odmawiano
modlitwê. Ojciec dziêkowa³ Bogu za

plony zebrane z pola i sadu, bra³ op³a-
tek i dzieli³ siê z ka¿dym sk³adaj¹c
¿yczenia. Nastêpnie spo¿ywano tra-
dycyjne na Bukowinie potrawy: ku-
tiê, pszenicê gotowan¹ z miodem,
makiem, orzechami i rodzynkami,
czerwony barszcz z uszkami nadzie-
wanymi ugotowanymi suszonymi
grzybkami, karpia w galarecie i sma-
¿onego, pierogi: z makiem, z powi-
d³em ze �liwek, z kapust¹, z ziemnia-
kami, oraz groch i fasole rozmaicie
przyrz¹dzane. Dañ by³o dwana�cie �
zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹.
Po �wi¹tecznej kolacji, spo¿ytej
w uroczystej ciszy, zaczyna³o siê �pie-
wanie kolêd. Dom rozbrzmiewa³ gwa-
rem i rado�ci¹ � ka¿dy chwali³ siê
prezentem znalezionym pod choin-
k¹. Tak weso³o czas up³ywa³ a¿ do
rana, bo matka twierdzi³a, ¿e w tê
�wiêt¹ noc nie wolno spaæ.

W pierwszy dzieñ �wi¹t, raniutko,
wszyscy szli na pasterkê. A po obie-
dzie przychodzili kolêdnicy. Jako
pierwsi ci z �bractwa�, zbieraj¹cy
datki na potrzeby Ko�cio³a. Potem
zjawiali siê �herodzi�, dzieci, m³o-
dzie¿ i starsi kolêdnicy polskiej
i rumuñskiej narodowo�ci, bo Pola-
cy i Rumuni ¿yli obok siebie.

Mija³y lata. �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia bywa³y bogatsze lub biedniej-
sze, w zale¿no�ci od urodzaju i za-
robków ojca, ale zawsze weso³e.

Kiedy podrós³ te¿ chodzi³ kolê-
dowaæ: z kolegami-Polakami po pol-
sku, z Rumunami po rumuñsku. Kie-
dy� przyszli z jase³kami do Rumuna.
Przyj¹³ ich bardzo uprzejmie, ca³a
rodzina bardzo uwa¿nie obejrza³a ich
przedstawienie, a potem gospodarz
obdarowa³ ich i powiedzia³:

� Chocia¿ �piewali�cie i przedsta-
wiali�cie nie po rumuñsku, ale Bóg
jest jeden i w tej chwili jest z nami
i z wami.

Tak by³o, gdy chodzi³ do m³od-
szych klas. W starszych klasach,
z nastaniem ferii �wi¹tecznych, �pie-
wano kolêdy i grano scenki jase³ko-
we wy³¹cznie po rumuñsku. Jase³ka
po polsku wystawiano tylko w Domu
Polskim. Jednak Polacy byli szczê-
�liwi i przekonani, ¿e tak dobrze jak
na Bukowinie nie ma nigdzie. Ale

Wigilie na Bukowinie

http://www.bn.org.pl/wydawnic.htm
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czarne chmury najstraszniejszej
z wojen pokaza³y siê i na bukowiñ-
skim horyzoncie.

Jesieni¹ 1939 roku Rumuni wcie-
lili go do wojska, do jednostki strzel-
ców górskich w Braszowie. Wyrusza³
z domu w nieznane zostawiaj¹c sa-
motn¹ matkê � ojciec wówczas ju¿
nie ¿y³, starszy brat zosta³ wcze�niej
powo³any do wojska, a zamê¿ne sio-
stry przebywa³y daleko.

Wczesnym rankiem 24 grudnia
1939 roku przyjecha³ do domu. Za-
puka³ do drzwi. Us³ysza³ przera¿ony
g³os matki:
� Kto tam?
� To ja mamo, Dziuniu!

D³ugo trwa³o zanim otworzy³y siê
zaryglowane drzwi. Z p³aczem przy-
pad³ do matczynych nóg.
� Bo¿e �wiêty, to ciebie pu�cili?! Na
wiele?
� Na dziesiêæ dni.
� Bogu dziêki i za to � wyszepta³a
matka.

Dopiero teraz zauwa¿y³, ¿e matka
�le wygl¹da i ledwie trzyma siê na
nogach. By³a chora. Spa³a w ubraniu,
w kuchni, ale i tu by³o zimno. Ta Wi-
gilia by³a bez zawijañców, ciastek, pie-
rogów � w domu bieda a¿ piszcza³a.
W szopie znalaz³ kilka kawa³ków
drewna. Rozpali³ ogieñ pod kuchni¹,
¿eby choæ odrobinê siê rozgrzaæ.
Usiedli ko³o kuchennego pieca. Syn
trzyma³ matkê w ramionach okrywa-

j¹c j¹ wojskowym p³aszczem. Tak
w milczeniu przesiedzieli a¿ do zmro-
ku. Do wigilijnej wieczerzy zasiedli
tylko we dwoje � matka i najm³odszy
syn. Na stole nakrytym bia³ym obru-
sem sta³ talerzyk z op³atkiem oraz
miska z ziemniakami ugotowanymi
w ³upinach. Podzielili siê op³atkiem,
pomodlili. Matka ca³y czas gorzko
p³aka³a, a syn nie znajdowa³ s³ów po-
cieszenia. Cicho i smutno nucili ko-
lêdy, dopóki sen ich nie zmorzy³. To
by³a pierwsza smutna Wigilia w jego
¿yciu. Nastêpnego dnia sam poszed³
do ko�cio³a. Wieczorem jak zwykle
chodzili kolêdnicy, lecz ich dom omi-
nêli � gospodyni nie mia³a dla nich
pieniêdzy ani poczêstunku.

Po �wiêtach nar¹ba³ drewna na
opa³, uporz¹dkowa³ obej�cie. Wieczo-
rem 2 stycznia 1940 roku musia³ wra-
caæ do jednostki. Po¿egnanie by³o
d³ugie i smutne. Chora matka nie
mog³a odprowadziæ go do poci¹gu.

Wigiliê 1941 roku spêdzi³ w Ru-
munii, w jednostce saperskiej w Kra-
jowej. Trwa³a wojna, ¿o³nierze niedo-
jadali. Od starszego brata nauczy³ siê
trochê sprawy szewskiej i w czasie
wolnym od s³u¿by pomaga³ w warsz-
tacie szewskim, za co czasem zap³a-
cili lub nakarmili. Czeka³ z niecier-
pliwo�ci¹ na Wigiliê. Mia³ nadziejê,
¿e w ten wieczór naje siê do syta.

W Wigiliê wrócili z æwiczeñ
o zmroku. Dostali je�æ jak zwykle,
wiêc nadal by³ bardzo g³odny. Ma-
rzenie, ¿eby raz do roku naje�æ siê
do syta, niestety siê nie spe³ni³o.
Postanowi³ pój�æ do warsztatu szew-
skiego. Tam za³o¿y³ kombinezon
i wzi¹³ kosz pe³en �mieci. Wartow-
nik, niczego nie podejrzewaj¹c,
przepu�ci³ go. On tymczasem, gna-
ny g³odem, przeczo³ga³ siê pod dru-
tem kolczastym i znalaz³ siê na uli-
cy. Nie móg³ zanadto oddalaæ siê od
koszar. Wszed³ do pierwszego napo-
tkanego sklepu. By³o w nim du¿o
ludzi, ale sprzedawca ca³y czas go
obserwowa³. A m³ody ¿o³nierz sta³
bezradnie. Wszystkie towary sprze-
dawano na kartki. Nie�mia³o pod-
szed³ do w³a�ciciela i szeptem, po
rumuñsku poprosi³ o sprzedanie cze-
go� za pieni¹dze. Rumun nie by³
z³ym cz³owiekiem � sprzeda³ mu
dwa ma³e bochenki chleba. Schowa³
je i wróci³ do jednostki. Przeszed³
ko³o wartownika, który zdziwi³ siê,

¿e wyrzucanie �mieci zajê³o mu tak
du¿o czasu. Skierowa³ siê do warsz-
tatu szewskiego. Majster i jego po-
mocnik w jednej chwili poch³onêli
bochenek. Ale co tam by³o tego
chleba na dwóch mocnych i g³odnych
ch³opów! Szybko schowa³ drugi bo-
chenek. W koszarach zaszy³ siê
w ciemnym k¹cie i siedz¹c w kucki
kroi³ chleb na kawa³eczki. Chcia³ zo-
stawiæ trochê na pó�niej. Zjad³ je-
den kawa³eczek, delektuj¹c siê nim
jak najlepszym ciastem, a przed
oczyma mia³ wigilijny stó³ w rodzin-
nym domu. Z zamkniêtymi oczyma
zjad³ drugi kawa³eczek � wydawa³o
mu siê, ¿e widzi roz�wietlon¹, piêk-
n¹ choinkê. W upojeniu zjad³ nastêp-
ny kawa³eczek... nastêpny, a¿ naraz
rêka trafi³a na pustkê. Otworzy³ oczy
i spostrzeg³, ¿e nic nie pozosta³o.
Ukl¹k³ i d³ugo modli³ siê za zdrowie
matki i dziêkowa³ Bogu za ten wigi-
lijny posi³ek. Tak siê zakoñczy³a
Wigilia roku wojennego.

Rok pó�niej w noc wigilijn¹ ma-
szerowali. Nad ranem dowódca za-
rz¹dzi³ postój. Kto� usiad³, niektó-
rzy po³o¿yli siê na zamarzniêtej zie-
mi. Korzystaj¹c z wolnej chwili
odszuka³ Jana Niedzielana � w plu-
tonie by³o tylko dwóch Polaków.
Oddalili siê nieco od odpoczywaj¹-
cych i Jan odezwa³ siê po polsku:
� U nas na pewno id¹ teraz do ko-
�cio³a na pasterkê.

W wyobra�ni ujrzeli swoje domy
rodzinne i ko�ció³, w którym odpra-
wia³a siê pasterka. Chcieli w³a�nie
uklêkn¹æ do modlitwy, gdy rozleg³a
siê komenda:
� Wstaæ! Przygotowaæ siê do drogi!
Marsz!

Zaskrzypia³y furmanki za³adowa-
ne skrzyniami trotylu. Ruszyli.

Leopold Kałakajło

Fragment wspomnień, które uka-
żą się w tomie przygotowywanym
do druku w Wydawnictwie Biblio-
teki Narodowej. Autorami składa-
jących się na tę antologię tekstów
prozatorskich są Polacy, którzy
po roku 1945 pozostali na Ukra-
inie. Będzie to kolejna publikacja
Biblioteki Narodowej w cyklu pre-
zentującym twórczość Polaków
zamieszkałych na Wschodzie.
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30 czerwca w Ministerstwie Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odbyło się uroczyste przekaza-
nie Bibliotece Narodowej, reprezentowanej przez
dyr. Stanisława Czajkę i Danutę Bilikiewicz-Blanc,
części depozytu Instytutu Polskiego w Bejrucie.
Biblioteka Narodowa otrzymała księgozbiór
(ok. 1220 woluminów) oraz 15 tytułów czasopism
emigracyjnych z lat 1940-1950. Drugą część de-
pozytu, złożoną z kilkuset fotografii i negatywów
oraz różnego typu dokumentów, odebrali przed-
stawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych.

3-8 lipca Elżbieta Stefańczyk, kierownik Działu
Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów Now-
szych BN, brała udział w konferencji LIBER
(Stowarzyszenie Europejskich Bibliotek Nau-
kowych), która odbyła się w Londynie.

7-14 lipca Jolanta Byczkowska-Sztaba,
z Zakładu Zbiorów Muzycznych BN, uczestniczyła
w kongresie IAML (Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotek Muzycznych), który odbył się
w Périgueux, we Francji (zob. s. 32).

25 lipca     obradowało –     w poszerzonym składzie
– Kolegium BN. Dyrektor Michał Jagiełło omówił
sprawy bieżące związane z działalnością Biblioteki
Narodowej. Zebrani wysłuchali też sprawozdań
z wyjazdów zagranicznych pracowników Biblioteki
Narodowej.

26 lipca dyrektor Michał Jagiełło został przyję-
ty przez ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go prof. Andrzeja S. Zielińskiego. Rozmawiano
o kondycji finansowej Biblioteki Narodowej.

W lipcu ukazał się pierwszy numer nowej wkładki
do „Przewodnika Bibliograficznego” pt. „Biblio-
grafia Dokumentów Elektronicznych”, opracowa-
nej w Pracowni Dokumentów Elektronicznych
Działu Katalogów Centralnych i Dokumentów Elek-
tronicznych. „Bibliografia...” będzie się ukazywać
jako półrocznik dołączany do numerów: 27 i 50
„Przewodnika Bibliograficznego”.

21 sierpnia obradowało Kolegium Biblioteki
Narodowej. Omówiono na nim bieżące problemy
związane z działalnością Biblioteki Narodowej.

4 września w Centralnej Bibliotece Wojskowej
odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Rady
Bibliotecznej i Rady ds. Narodowego Zasobu Bi-
bliotecznego, z udziałem dyrektorów bibliotek
włączonych do NZB oraz dyrektorów bibliotek
wiodących w zakresie specjalizacji zbiorów biblio-
tecznych. Podjęto decyzję, że prace nad kom-
pleksową nowelizacją ustawy o bibliotekach będą
kontynuowane. Ich koordynację powierzono Ja-
nowi Wołoszowi, przewodniczącemu Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

6 września w ramach Dni Kultury Litewskiej
w Polsce, w Bibliotece Narodowej odbyła się pro-
mocja antologii poezji i prozy litewskiej Sen Men-
doga, wydanej przez „Książkę i Wiedzę”. Uroczy-
stość połączona była ze spotkaniem z autorami za-
wartych w antologii tekstów oraz popularyzatorami
literatury litewskiej w Polsce. Następnie, w salach
wystawowych BN została otwarta ekspozycja Książ-
ki z Litwy przygotowana przez Litewską Bibliotekę
Narodową im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie. Na
wystawie zaprezentowano aktualny dorobek edytor-
ski wydawnictw litewskich.

6-9 września Oskar S. Czarnik, kierownik
Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, uczestniczył
w 23. sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek
i Archiwów Polskich na Zachodzie, która
obradowała w Solurze, w Szwajcarii. Podczas sesji
O. Czarnik wygłosił referat na temat pomocy
udzielanej przez BN bibliotekom polskim na
wschodzie.

10 września w Sali Rycerskiej Pałacu Rzeczy-
pospolitej odbyła się uroczysta promocja albu-
mu Anioły. Rysunki Cypriana Norwida. Gospoda-
rzem spotkania był kierownik Działu Zbiorów Spe-
cjalnych BN Maciej Dąbrowski. Dyrektor Michał
Jagiełło podziękował wszystkim osobom, które
przyczyniły się do wydania albumu. Głos zabrali
także obecni na uroczystości autorzy tekstów za-
mieszczonych w książce. Hanna Widacka mówiła
o szkicach Norwida, natomiast Eligiusz Szymanis
przedstawił założenia norwidowskiej koncepcji
sztuki (zob. s. 20).

10-16 września Hanna Zawado, kierownik Na-
rodowego Ośrodka ISSN, wzięła udział w dorocz-
nym spotkaniu kierowników narodowych ośrodków
ISSN, które odbyło się w Bernie, w Szwajcarii.

wiadomości...
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11 września w Audytorium im. Stefana Dem-
bego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy
„Wspaniałe, kapitalne... Nie do publikacji!” Litera-
tura piękna i eseistyka w drugim obiegu 1976-
1989, przygotowanej wspólnie przez Bibliotekę
Narodową i Muzeum Niepodległości. Autorami
koncepcji, scenariusza i komisarzami wystawy byli
Mirosława Pałaszewska (Muzeum Niepodległości)
i Andrzej Krzysztof Kunert (Biblioteka Narodowa).
Projekt plastyczny był dziełem Marty Kodym
z Muzeum Niepodległości (zob. s. 36).

12 września obradowało Kolegium Biblioteki
Narodowej. Posiedzenie wypełniły informacje na
temat bieżącej sytuacji finansowej BN oraz dys-
kusja nad koncepcją raportu o stanie BN (Biblio-
teka Narodowa 2001).

12 września we wznowionym po wakacyjnej
przerwie Salonie Pisarzy Biblioteki Narodowej go-
ścił Jerzy Lisowski, wybitny tłumacz literatury pol-
skiej na język francuski i literatury francuskiej na
język polski, redaktor naczelny „Twórczości”.

19 września w Salonie Wydawców gościło To-
warzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
UNIVERSITAS z Krakowa. Historię oficyny, jej rolę
i specyfikę jako wydawnictwa naukowego, pro-
blemy publikowania, dystrybucji i sprzedaży ksią-
żek naukowych, a przede wszystkim dorobek edy-
torski omówił dr Andrzej Nowakowski, dyrektor
wydawnictwa, prezes Polskiej Izby Książki.

20 września w Audytorium im. Stefana Dem-
bego odbył się koncert Hommage à Kisielewski,
zorganizowany przez Związek Kompozytorów Pol-
skich i Bibliotekę Narodową w 90. rocznicę uro-
dzin i 10. rocznicę śmierci Stefana Kisielewskie-
go. Równocześnie otwarto wystawę pamiątek
i rękopisów Kisiela z zasobów Biblioteki Narodo-
wej i ze zbiorów rodziny artysty. Ekspozycję przy-
gotował Zakład Zbiorów Muzycznych i Ośrodek
Działalności Promocyjnej BN.

20-21 września w Bibliotece Narodowej
odbyły się     Międzynarodowe Warsztaty CELIP na
temat umów licencyjnych na korzystanie z publi-
kacji elektronicznych, zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współ-

wiadomości...
udziale BN. W Warsztatach uczestniczyli pracow-
nicy Biblioteki Narodowej oraz bibliotek uczelnia-
nych i naukowych z całego kraju. Otwarcia warsz-
tatów dokonał przewodniczący Zarządu Główne-
go SBP Jan Wołosz.

22-28 września Maria Wróblewska, kierownik
Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
BN, uczestniczyła w konferencji ARSC-IASA
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Archiwów
Dźwięku i Audiowizualnych), która obradowała
w Londynie.

24 września odbyła się uroczystość przeka-
zania do zbiorów ikonograficznych BN zestawu
fotogramów Jerzego Kosińskiego, wykonanych
przez Czesława Czaplińskiego i prezentowanych
na wystawie Śmierć & Życie. Jerzy Kosiński (1933-
1991). Kolekcję, liczącą 179 zdjęć, zakupiła (po-
dobnie jak wcześniejszą – Twórcy końca wieku)
firma Unicom Bols Group Sp. z o.o. i przekazała
w darze Bibliotece Narodowej.

25 września na Zamku Królewskim w Warsza-
wie odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Za-
służony Działacz Kultury” osobom zaangażowa-
nym w pracę wydawnictw podziemnych regionu
Mazowsze w okresie „Solidarności” i stanu wo-
jennego. Aktu dekoracji dokonał minister Andrzej
S. Zieliński. Wśród 270 odznaczonych znaleźli się:
Oskar S. Czarnik, kierownik Instytutu Książki i Czy-
telnictwa Biblioteki Narodowej, Marek Majle, kie-
rownik Działu Wydawniczego Czasopism Patro-
nackich Biblioteki Narodowej, Piotr Mitzner, za-
stępca redaktora naczelnego „Nowoj Polszy”,
Kazimierz Ossowski, adiunkt naukowo-badawczy
w Instytucie Książki i Czytelnictwa BN, Leszek Sza-
ruga, redaktor w „Nowoj Polszy”.

27-28 września odbyło się w Rydze 15.
Doroczne Spotkanie CENL – Konferencji Dyrek-
torów Europejskich Bibliotek Narodowych (Fun-
dacja). Gospodarzem Spotkania był Andris Vilks,
dyrektor Łotewskiej Biblioteki Narodowej. Biblio-
tekę Narodową w Warszawie reprezentowali: dy-
rektor Michał Jagiełło i zastępca dyrektora ds. nau-
kowych Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (zob.
s. 25).

Oprac. Zakład Redakcji
Czasopism BN
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ANDRZEJ ZIEMILSKI

Andrzej Ziemilski, pisarz, publicysta, t³umacz,
podarowa³ Bibliotece Narodowej dwa szes-
nastowieczne, wydane w Wenecji, druki
(wspó³oprawne).
Pierwszy z druków zawiera Discorso intor-
no a l�humana miseria e sopr� al modo di
fuggirla (1572) Davida de Promis, s³ynnego
w XVI wieku lekarza i erudyty. Drugi � Ksiê-
gê Eklezjasty po hebrajsku i po w³osku (1571).
Przek³adu dokona³ i opatrzy³ go obja�nienia-
mi David de Promis.
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Finansową podstawę funkcjonowania BN stanowi dotacja z budżetu Państwa, prze-
kazywana za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblio-
tekę wspierają również przychylne jej instytucje, firmy i osoby prywatne, dla których
pewne formy naszej aktywności są szczególnie ważne.

JOHN SODOLSKI

John Sodolski, przedsiêbiorca polskiego po-
chodzenia mieszkaj¹cy w Stanach Zjednoczo-
nych, ofiarowa³ Bibliotece Narodowej osiem-
nastowieczne druki zawieraj¹ce polskie kon-
stytucje sejmowe z 1784 i 1786 roku (klocek
introligatorski). Na jednym z druków umiesz-
czono adnotacjê o poprzednim w³a�cicielu,
Onufrym Che³miñskim.
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W  n u m e r z e :

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j

Chcemy zatem – choć w tej formie – kierować słowa wdzięczności i podziękowań
do naszych PRZYJACIÓŁ, których życzliwość i hojność ułatwia zarówno realizację
wielu przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej, jak i istnienie Biblioteki
jako Salonu.

W poezji Norwida zakocha³em siê dopiero pod koniec 1919 roku,
gdy dano mi [...] tekê norwidowsk¹ ojca [...]. Norwidyst¹ poczu³em
siê w 1935 roku, gdy spenetrowa³em zbiory rapperswilskie
oraz zbiory Biblioteki Krasiñskich i sam og³osi³em pierwsze swoje
norwidiana, norwidologiem za� dopiero w 1946, podczas mych zajêæ
zwi¹zanych z organizowan¹ wtedy wielk¹ wystaw¹ norwidowsk¹
� w obszernym wywiadzie Juliusz W. Gomulicki opowiada
o swoich d³ugoletnich pasjach zwi¹zanych z postaci¹ i twórczo�ci¹
wielkiego poety.

W zbiorach Biblioteki Narodowej
znajduje siê bogata kolekcja

norwidianów: autografy poety, pier-
wodruki jego utworów, grafika

i rysunki. O niektórych szczególnie
ciekawych obiektach z tej kolekcji
pisz¹: Halina Fedyna, Jolanta Ko-

sim, Katarzyna Raczkowska, Tere-
sa Sieniatecka i Hanna Widacka.

11 wrze�nia w siedzibie Biblioteki Narodowej
zosta³a otwarta wystawa po�wiêcona wydaw-
nictwom podziemnym �Wspania³e, kapital-
ne... Nie do publikacji!� Literatura piêkna
i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989.
Refleksjami wywo³anymi przez tê ekspozycjê
dzieli siê Miros³aw Chojecki, wspó³twórca
i animator niezale¿nego ruchu wydawniczego.

JULIUSZ  WIKTOR
GOMULICKI

W grudniu ubieg³ego roku Juliusz Wiktor Gomulicki podarowa³ Bibliotece Narodowej trzy karty
autografu Cypriana Norwida: M¹dro�æ � filozofia � wiedza (noty co do Greków).
Noty powsta³y prawdopodobnie w sierpniu 1848 roku podczas podró¿y poety po W³oszech i Morzu
�ródziemnym.
Jest to kolejny cenny rêkopis ofiarowany Bibliotece Narodowej przez wybitnego historyka literatury,
edytora i bibliofila. Wcze�niej Juliusz Wiktor Gomulicki przekaza³  Narodowej Ksi¹¿nicy rêkopisy
Juliana Tuwima � przek³ady: wiersza Dziki kwiat Sandora Petõfiego oraz Eugeniusza Oniegina
Aleksandra Puszkina.

B i b l i o t e k i  N a r o d o w e j
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Rozmowa z Juliuszem Wiktorem Gomulickim
... i słuchacz, i widz jest artystą,
Lecz p r y m e m ten, a owy niezbędnym chórzystą...

  Cyprian Norwid Promethidion

Micha³ Jagie³³o Próba rozmowy.
Szkice o katolicyzmie odrodzeniowym
i �Tygodniku Powszechnym� 1945-1953

Obszerne, dwutomowe studium fenomenu prasowe-
go i intelektualnego, jakim by³y w okresie siedem-
dziesiêciolecia 1884-1953 czasopisma katolickie,
zw³aszcza �Przegl¹d Powszechny�, a pó�niej
�Tygodnik Powszechny�.
Interesuj¹ca panorama rozwoju i ewolucji nurtu
odrodzeniowego polskiego katolicyzmu: jego
sprzeciw wobec faszyzmu i nazizmu, odrzucenie
komunizmu, a tak¿e niezgoda na rasizm i antysemi-
tyzm. Wnikliwie przedstawiono problemy wspó³-
istnienia narodowo�ci, grup wyznaniowych i �ro-
dowisk intelektualnych, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem kwestii ¿ydowskiej, a na tym tle stanowi-
ska i zachowañ hierarchii ko�cielnej.

�Polish Libraries Today�, vol. 5

Pi¹ty numer angielskojêzycznego periodyku
po�wiêcony jest w ca³o�ci Bibliotece
Narodowej. Pomieszczone w nim artyku³y
przybli¿aj¹ zagranicznemu czytelnikowi
nie tylko tradycjê i historiê polskiej
Narodowej Ksi¹¿nicy, dzieje jej zbiorów,
ale tak¿e dzisiejsze problemy zwi¹zane
z opracowaniem bibliograficznym, nowymi
uregulowaniami prawnymi czy obs³ug¹
czytelników.
W dziale recenzji zaprezentowano najcie-
kawsze publikacje przygotowane i wydane
w ostatnich latach przez Bibliotekê
Narodow¹.

http://www.bn.org.pl/elek.htm
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