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Bogusława Żurakowskiego metody animacji kultury l i terackiej 

Niniejsze  zagadnienie  nie  było  dotąd  przedmiotem  zainteresowań

badaczy.  Na  temat  metod  Bogusława  Żurakowskiego,  tj .  jego  metod

animacji  kultury  literackiej  brak  było  dotąd  jakiejkolwiek  literatury

przedmiotu.  Metody  te  autor  niniejszego  artykułu  poznawał,  stosując

uznaną  w  pedagogice  tzw.  „obserwację  uczestniczącą”.  Metoda  tej

obserwacji  została  opisana  jako  tzw.  „badanie  w  działaniu”  ( action

research)1 .  Badania  prowadzono  w  latach  1995-1999  w  Krakowie.

Przedmiotem  zainteresowań  badawczych  były  metody  animacyjno-

kulturalne  (animacja  kultury  literackiej)  stosowane  w  rzeczywistym

środowisku  kulturowym  (literackim)  przez  Bogusława  Żurakowskiego.

Obserwacja uczestnicząca  trwała w sumie  około 20 godzin  (podzielonych

na  bloki  kilkugodzinne,  które  miały  miejsce  w  zasadzie  raz  w  roku

podczas  spotkań  z  cyklu  Poezja  i  gwiazdy  w  latach  1996-1999  podczas

spotkań  li terackich,  zaistniałych  pod  patronatem  Stowarzyszenia  Pisarzy

Polskich  -  Oddział  w  Krakowie 2).  Badania  były  prowadzone  w  sposób

dyskretny,  tj .  badacz  nie  ujawnił  faktu  badania,  lecz  uczestnicząco

obserwował  (w Jamie  Michalika  przy ul.  Floriańskiej  i  w kamienicy przy

ul.  Kanoniczej  7).  Dzięki  takiej  metodzie,  badacz  uzyskał  niezakłócony

obraz wyników w postaci rzeczywistych zachowań. 

Należy  przypomnieć,  że  Bogusław  Żurakowski  od  1996  r,

nieprzerwanie  jest  (demokratycznie  wybieranym  przez  samych  pisarzy)

przewodniczącym  krakowskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Pisarzy

Polskich.  Jako  pedagog-aksjolog,  a  zarazem  jako  dojrzały  pisarz,

wypracował  swoją  metodę  (swoje  metody)  animacji  kultury  literackiej .

Poniżej  zamieszczono  opis  (oraz  analizę)  wspomnianej  metody  (zespołu

metod  pedagogicznych),  zaobserowanych  przez  badacza  w  działaniu  u

Bogusława Żurakowskiego. 

Metody  animacji  kultury  literackiej  stosowane  w  krakowskim

Oddziale  Pisarzy  Polskich  przez  Bogusława  Żurakowskiego.  Funkcja
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przewodniczącego  Oddziału  umożliwiła  temuż  pisarzowi-pedagogowi

szereg  możliwości  animacyjno-kulturalnych,  które  sam  zainspirował,

zorganizował  i  przez  lata  prowadził  z  poświęceniem  dla  dobra

środowiska  kulturowego  w  Krakowie  (od  pocz.  XXI  w.,  prowadzi  te

imprezy  prof.  Beata  Szymańska).  On  to,  w  znany  sobie  tylko  sposób,

doprowadził  do  powstania  (1995)  cyklicznej  imprezy  kulturalnej  pt.

Poezja  i  gwiazdy ,  która  ma  miejsce  co  roku  w  miesiącach  wiosennych

(maj,  czerwiec)  w  dwóch  miejscach:  przy  Kanoniczej  7  (w  ogrodzie  lub

w  razie  niepogody  —  w  kawiarni  oraz  w  Jamie  Michalika.  Impreza

literacka  z  tego cyklu  odbywająca  się  przy ul.  Kanoniczej  7  (a  więc  tam,

gdzie  swoją  siedzibę  ma  SPP)  ma  charakter  otwarty  dla  publiczności,

natomiast  impreza  odbywająca  się  w  Jamie  Michalika  jest  zamknięta  dla

publiczności  postronnej (jest  to wewnątrzpisarskie spotkanie literackie). 

Co roku też  z  okazji  kolejnego spotkania  z  cyklu  Poezja  i  gwiazdy

Bogusław  Żurakowski  doprowadzał  do  wydania  tomu  almanachu

poetyckiego,  gdzie  pomieszczano  wiersze  poetów,  głównie  krakowskich

członków  Stowarzyszenia  Pisarzy  Polskich  i  in.  W  czasie,  gdy  badania

przeprowadzano  (1996-1999),  w  tych  almanachach  poetyckich  (pod

faktyczną  redakcją  Bogusława Żurakowskiego)  publikował  swoje  wiersze

nie  tylko  polski  noblista  Czesław  Miłosz  (publ.  1996,  1997,  1998),

członek krakowskiego Oddziału SPP, ale także następujący poeci (podano

w  porządku  alfabetycznym,  w  nawiasach  zaś  daty  publikacji):  1)  Józef

Baran  (1996,  1997,  1998,  1999),  2)  Marek  Basiaga  (1996,  1997,  1998,

1999),  3)  Henryk Bereska (1999),  4)  Maria  Bujańska (1997,  1999),  5) ks.

Kazimierz  Bukowski  (1998),  6)  Jan  Buzássy  (1997),  7)  Tadeusz

Chabrowski  (1998),  8)  Stanisław  Czycz  (1996),  9)  Grażyna  Dobreńko

(1996,  1997,  1998,  1999),  10)  Włodzimierz  Dulemba  (1996,  1997,  1998,

1999),  11)  Leszek  Elektorowicz  (1996,  1997,  1998,  1999),  12)  Lesław

Falecki  (1996,  1997,  1998,  1999),  13)  Waldemar  M.  Gaiński  (1996,

1997),  14)  Aleksander  Gordon (1999),  15)  Stanisław Grzybowski  (1998),

16)  Miroslav  Holub (1996),  17)  Jerzy Hordyński  (1996,  1997,  1998),  18)

Krzysztof  Kołtun  (1998),  19)  Julian  Kornhauser  (1997,  1998),  20)

Vlastimil  Kovalčik  (1997),  21)  Jerzy  Kronhold  (1997),  22)  Wiesław
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Kulikowski  (1998),  23)  Mira  Kuś  (1996,  1997,  1998,  1999),  24)  Stefan

Lenkiewicz  (1996,  1997,  1999),  25)  Ewa  Lipska  (1996,  1997,  1998,

1999),  26)  Krzysztof  Lisowski  (1996,  1997,  1998,  1999),  27)  Jan

Lohmann  (1996,  1997,  1998,  1999),  28)  Władysława  Lubasiowa  (1998),

29)  Libor  Martinek  (1999),  30)  ks.  Mieczysław  Maliński  (1997),  31)

Leszek  Aleksander  Moczulski  (1996,  1997,  1998,  1999),  32)  Kinga  A.

Olewicz  (1996,  1997,  1998,  1999),  33)  Jerzy  Piątkowski  (1996,  1997,

1998, 1999), 34) Jan Polkowski (1996, 1997), 35) Aleksander Rybczyński

(1996),  36)  Anna  Skoczylas  (1996,  1997,  1998,  1999),  37)  Marek

Skwarnicki  (1996, 1997, 1998),  38) Stanisław Stabro (1996, 1997, 1998),

39)  Artur  Szlosarek  (1999),  40)  Beata  Szymańska  (1998,  1999),  41)

Katarzyna  Turaj-Kalińska  (1996,  1997,  1998,  1999),  42)  Zofia

Zarębianka (1996,  1997,  1998,  1999),  43)  Elżbieta  Zechenter-Spławińska

(1996,  1997,  1998,  1999),  44)  Adam  Ziemianin  (1996,  1997,  1998,

1999),  45)  Bogusław  Żurakowski  (1996,  1997,  1998,  1999),  46)

Waldemar Żyszkiewicz (1996, 1997, 1998) 3 .  

Tak  więc  widać  tylko  na  przykładzie  czterech  lat  (1996-1999),  że

łącznie  w  almanachu  poetyckim  wystąpiło  47  nazwisk  (z  Czesławem

Miłoszem  na  czele),  przy  czym  tylko  niektórzy  systematycznie

publikowali  co  roku  swoje  utwory.  Widać  też  wiele  nazwisk

pojawiających  się  jednorazowo,  także  (gościnnie)  pisarzy  zagranicznych

(z Czech, Niemiec,  Słowacji,  Węgier). 

Jedną  kwestią  był  druk  (zgoda  na  uczestnictwo  w  almanachu),  a

inną  rzeczą  było  osobiste  stawienie  się  i  przeczytanie  swoich wierszy.  W

tym czasie  (1996-1999) Czesław Miłosz  ani  raz  nie  przybył  na  imprezę  z

cyklu  Poezja  i  gwiazdy .  Z  reguły  (choć  nie  zawsze  wszyscy),  co  roku

swoje  utwory  czytali  osobiście  w  Jamie  Michalika  m.  in.  Józef  Baran,

Grażyna  Dobreńko,  Włodzimierz  Dulemba,  Leszek  Elektorowicz,  Lesław

Falecki,  Ewa Lipska,  Krzysztof  Lisowski,  Leszek  Aleksander  Moczulski,

Kinga A. Olewicz,  Jerzy Piątkowski,  Anna Skoczylas,  Marek Skwarnicki,

Stanisław  Stabro,  Katarzyna  Turaj-Kalińska,  Zofia  Zarębianka,  Elżbieta

Zechemter-Spławińska,  Bogusław  Żurakowski,  Waldemar  Żyszkiewicz

inni,  co niżej  podpisany stwierdził  na miejscu. 
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Bogusław Żurakowski tak zorganizował  cykl Poezja i  gwiazdy ,  że  z

jednej  strony istnieje  możliwość  szerszej,  otwartej  prezentacji  poetów na

zewnątrz,  wobec  publiczności,  z  drugiej  strony  pisarze  odbywają

(wewnętrzsne,  zamknięte)  biesiady  literackie  we  własnym  gronie,  co

pozwala  na  ich  bliższą  integrację  jako  środowiska.  Ponadto  zaś  ukazuje

się  zawsze  (z  przerwą  na  lata  2001-2002)  coroczny  almanach  poezji

(dostępny  także  dla  publiczności),  co  stanowi  osobne  wydarzenie

literackie.  Działania  animatora  kultury,  jakim  w  tym  wypadku  jest

Bogusław  Żurakowski,  są  działaniami  kulturowo-środowiskowymi,

kulturalnymi,  społeczno-kulturowymi,  urzeczywistniającymi  w

konkretnym  wydarzeniu  —  świat  wartości  kreowanych  (wykreowanych).

Spotkania  z  literaturą  animowane  przez  Bogusława  Żurakowskiego

pozwalają  publiczności  na  zapoznanie  się  z  pisarzami,  z  ich  osobistą

interpretacją  własnych  utworów  poetyckich.  Poeci  występują  w  roli

aktorów,  na  żywo,  czego  nie  ma,  oczywiście,  w  innej  sytuacji,  gdy

czytelnik  sięga  po  książkę  i  czyta  ją  indywidualnie.  Żadna  lektura  nie

zastąpi  teatru  żywego  słowa,  którym  co  jakiś  czas  staje  się  np.  Jama

Michalika  czy  ogród  (patio)  przy  Kanoniczej  7.  Deklamacje  (bądź

częściej:  lektury)  wierszy  w  odautorskiej  interpretacji  znanych  poetów

krakowskich  stanowią  niewątpliwą  atrakcję  kulturalną  dla  elitarnej

publiczności  literackiej ,  zwłaszcza  że  wstęp  na  otwartą  część  Poezji  i

gwiazd  jest  wolny,  może  więc  przyjść  każdy  miłośnik  dobrej  poezji  i

posłuchać, zobaczyć pisarzy znanych mu najczęściej  tylko z druku. 

Animacja  kultury  składa  się  z  tego  typu  konkretnych  działań

organizacyjnych  i  organizujących,  odbywanych  w  konkretnym  miejscu  i

czasie,  skierowanych  do  konkretnego  odbiorcy.  Każde  przedsięwzięcie

kulturalne  wymaga  pomysłu,  realizacji,  organizacji,  inaczej  mówiąc:

spójnego  planu,  logistyki,  np.  wysłania  zaproszeń  do  konkretnych  osób

(pisarzy),  zaproszenia  ich  do  udziału  w  imprezie  poprzez  np.  przysłanie

wierszy  do  druku  i  przeczytanie  tych  wydrukowanych  utworów

publicznie,  zebrania  funduszy  na  imprezę,  zorganizowania  sponsorów

(donatorów,  fundatorów,  benefactorów ,  czyli  dobroczyńców).  Zebranie

funduszy  na  cel  kulturalny  jest  rzeczą  wymagającą  pewnej  wiedzy  na
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temat  możliwości  dofinasowania  imprezy  kulturalnej  i  wzbudzenia

motywacji  u  potencjalnego  dobroczyńcy,  aby  z  chęcią  dał  pewną  kwotę

na  ów  cel  (np.  w  zamian  za  umieszczenie  nazwiska  czy  nazwy  firmy  w

książce,  co jest  tylko symboliczną  formą „wyrównania” rachunków, bo w

sensie  marketingowym  -  reklama  w  niskonakładowym  wydawnictwie

poetyckim  przynosi  straty).  Zwykle  chodzi  więc  we  wzbudzeniu

motywacji  albo  o  kwestię  prestiżową (honorową),  tj .  zaszczyt  wspierania

wybitnych pisarzy,  albo też  o sentyment  danego dobroczyńcy do poezji  w

ogóle.  W  tej  sytuacji  coroczne  czynne  wspieranie  Poezji  i  gwiazd  przez

Stanisława Jerzego Kulisia,  poetę i  mecenasa kultury — warte jest  uwagi.

Wspiera  on  czynnie  tę  imprezę  z  dobrego  serca,  z  miłości  do  sztuki,  z

własnej,  dobrej  woli,  otrzymując w zamian w zasadzie  tylko satysfakcję i

prestiż  z  bycia  gospodarzem  biesiad  li terackich  dla  poetów.  Bogusław

Żurakowski  jako  animator  kultury  zyskał  w  osobie  Stanisława  Jerzego

Kulisia  stałego   wspomożyciela  poezji.  Bez  tej  konkretnej  pomocy  -  nie

udałoby się przeprowadzić imprezy kulturalnej.  

Metoda  zatem  animacji  kultury  uwzględnia  (i  powinna

uwzględniać)  lokalne  warunki  środowiskowe,  trzeba  szukać  ludzi

przychylnych  kulturze,  często  w  tę  kulturę  w  różny  sposób  włączonych.

Pojedynczo  animator  kultury  niczego  nie  dokona  na  większą  skalę.

Potrzebny  jest  zespół  sprzyjajacych  warunków  (czynników),  tzw.

potocznie  „szczęśliwy  splot  okoliczności”.  Owych  „splotów

szczęśliwych”  animator  kultury  musi  jednak  sam  poszukać,

zorganizować,  wyjaśnić  ideę  (koncepcję)  komuś,  kto  mógłby  wydatnie

pomóc  (jako  główny  mecenas).  Zebranie  wszystkich  warunków

sprzyjających  razem  —  zwykle  daje  dobre  efekty  (wzbudzenie  u

potencjalnego  darczyńcy  -  głębokiej  motywacji  aksjologicznej).

Niezależnie  od  tego  animator  kultury  szuka  wielu  drobniejszych

donatorów (np na druk almanachu).  Zapraszanie pisarzy zagranicznych na

takie  imprezy  literackie  nie  tylko  podnosi  prestiż  samej  imprezy,  ale

także  pozwala  na  poszukanie  donatorów  dodatkowych  wśród  np,

towarzystw  polsko-zagranicznych  czy  tp.  (tu:  przykład  wsparcia

almanachu  Poezja  i  gwiazdy  przez  Towarzystwo  Słowaków  w  Polsce).
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Animator  kultury powinien  być  twórczy w  swoich  działaniach  i  tę  cechę

niewątpliwie  posiada  Bogusław  Żurakowski,  który społecznie  pracowal  i

pracuje dla  dobra środowiska kulturowego w Krakowie,  bo chce to  robić,

lubi to robić i — co najważniejsze — umie to robić.  

Animacja  kultury  jest  sztuką  (pedagogią)  współtworzenia  sfery

wartości  duchowych  zrealizowanych  w  konkretnych  dobrach  (książce,

koncercie,  spektaklu,  wieczorze  autorskim  itd.).  Wspomniane  wieczory

literackie  w  Jamie  Michalika  umożliwiają  pisarzom  także  wzajemną

wymianę  doświadczeń  czysto  ludzkich  i  kulturalnych.  Bogusław

Żurakowski  jako  animator  kultury  dorosłych  stosuje  tu  metody

andragogiczne  (wspomaganie,  wspieranie,  delikatne  motywowanie,

czuwanie  nad  przebiegiem  całości  imprezy,  wzmacnianie  poczucia

wartości  w  pisarzach,  bo  oni  też  tego  potrzebują,  są  nieraz  drażliwi  na

swoim  punkcie,  jak  wszyscy ludzie  — mają  swoje  problemy,  kompleksy,

obsesje).  Bogusław  Żurakowski  stara  się  łagodzić  sytuacje,  koić

cierpienia  duchowe,  okazywać  zrozumienie,  empatię,  współodczuwanie,

wytwarzać  przyjazny  klimat,  atmosferę  bezpieczeństwa,  klimat

kontemplatywny  i  pełen  skupienia  wewnętrznego,  umożliwiającego  w

efekcie  twórczy  odbiór  wierszy  przez  słuchaczy.  Działania  te  tylko  z

pozoru nie  mają aspektu wychowawczego.  Animator  kultury unika jednak

nachalnego dydaktyzmu,  przez  co osiąga swój cel:  wychowanie dorosłych

przez  literaturę  oraz  wychowanie  dorosłych  do  literatury.  Animator

kultury  w  ogóle  nie  mówi  o  wychowaniu,  lecz  czyni  swoje  (animuje

kulturę)  i  w  tym  konkretnym  czynie  spełnia  się  kultura  (a  skoro  kultura

jest  tożsama z wychowaniem, grec. paidéia ,  łac. humanitas ),  to wszystko,

co ludzkie w aktywności duchowej człowieka podnosi tegoż człowieka ku

wartościom  wyższym,  doskonali  człowieka  (czytającego  i  słuchającego),

tj .  w  aktywności  duchowej,  jaką  jest  niewątpliwie  poezja  (pisana,

czytana,  słuchana),  spełnia  się  człowieczeństwo  w  człowieku.  Tworząc

dzieła  albo  kontemplując  arcydzieła  —  wychowujemy  się  przez  sztukę

(autoedukacja,  autowychowanie).  Bogusław  Żurakowski  zdaje  sobie

sprawę  (czemu  niejednokroć  dawał  wyraz  w  dyskusji),  że  wychowanie

estetyczne  (wychowanie  przez  sztukę)  prowadzi  nieuchronnie  do

6



personalizmu,  ponieważ  wartości  sztuki  (tu:  wartości  literatury)

podnoszą  duchowość  człowieka  na  wyzszy  poziom,  wzmagają  w  nim  to,

co  osobowe,  indywidualne.  Wychowanie  dorosłych  przez  literaturę  ma  w

postaci  cyklu  imprez  Poezja  i  gwiazdy  —  także  walory  dodatkowe,  tzn.

pozwala  animatorowi  kultury  lepiej  zrozumieć  człowieka,  pojąć  jego

dziwne  drogi  osobowe,  bo  każda  z  osób  (pisarzy)  wyraża  się

indywidualnie  w  niepowtarzalnym  wierszu,  który  jest  cząstką  wnętrza

osoby  ukazaną  na  zewnątrz  w  postaci  wysublimowanej  w  konkretnym

utworze.  Poeta,  pisząc  wiersz,  daje  światu  cząstkę  siebie,  niepowtrzalny

element  swojej  duchowości,  zawsze  inny,  zawsze  różny,  a  im

wybitniejszy  artysta,  tym  dar  jest  hojniejszy,  czyli  więcej,  głębiej ,

szerzej  przeżyte  doświadczenie  zyskuje  lepsze,  doskonalsze,  piękniejsze,

prawdziwsze  odzwierciedlenie  w  utworze  li terackim,  bo  sztuka  to

osobowość,  tzn.  sztuka  wypływa  z  osoby  człowieka,  z  jego  ludzkiej

wyjątkowości.  Z  im  większymi  osobowościami  ma  do  czynienia  sam

animator  kultury,  tym więcej  doświadczen  zyskuje  i  sam się  ubogaca,  co

pozwala  mu  na  znajdywanie  lepszych  metod  animacji  kultury  (rozumie

on,  o  co  chodzi  w  kulturze:  a  chodzi  o  wartości  konkretnie  przeżyte  i

konkretnie poznane,  tak po Diltheyowsku mówiąc).

W  rzeczywistości  wszelkie  działania  animatora  kultury  (tu:

Bogusława Żurakowskiego) nakierowane są na dobro drugiego człowieka,

dlatego  są  wychowawcze  par  excellence .  On  nie  musi  mówić  o

wychowaniu,  nie  potrzebuje  teoretyzować,  lecz  w  konkretnej  sytuacji

niesie  pomoc  duchową  ludziom,  animując  kulturę,  umożliwiając

podniesienie  na  duchu  poprzez  wejście  w  świat  wartości.  Sfera  wartości

powinna  fascynować  samoistnie  animatora  kultury  (i  tu  rzeczywiście

fascynuje).  Ze  sfery  wartości  czerpie  on  siłę  duchową  do  pracy  dla

drugich  (wszak  czyni  to  bezinteresownie,  altruistycznie).  Działania

wychowawcze  metodą  Bogusława  Żurakowskiego  (w  animacji  kultury)

polegają  na  duchowym wzmacnianiu  poczucia  wartości  w  drugim (innym

pisarzu),  na  docenianiu  i  umożliwieniu  sytuacji  wyrazenia  docenienia

(np.  oklaski  publiczności).  Działania  animatora  kultury  wzmacniają

pozytywną  relację  międzyludzką  (pozytywne  relacje  międzyludzkie),

7



szukają  okazji  do  duchowej  nagrody jako  wartości,  ku  której  samoistnie

zaczyna  się  dążyć.  Bogusław  Żurakowski  wyraża  słowa  uznania,  słowa

podziękowania,  zachęca  do  uwagi,  nakierowuje  ducha  na  istotny  aspekt

sztuki  (literatury),  wyraża  swój  podziw,  zadowolenie,  uśmiecha  się,

cieszy,  klaszcze  wraz  z  innymi  —  to  wszystko  są  formy  nagradzania

drugiego  człowieka  (pisarza).  Uprzejmość,  życzliwość,  taktowność,

gracja,  grzeczność,  wysublimowanie,  delikatność,  łagodność,  harmionia,

spokój  (pokojowość,  pokojowe  nastawienie),  przyjazność,  radość,

głębokość ducha (duchowość) — to wszystko są cechy dobrego animatora

kultury  (a  jest  nim  niewątpliwie  Bogusław  Żurakowski),  przy  czym

chodzi  tu  o stwierdzenie faktu,  bo tak rzeczywiście  jest,  chodzi  o prawdę

(a  prawda  to  zgodność  poznania  z  rzeczywistością  poznawaną).  Wyżej

wymienione  wartości  (istotne  przy  animacji  kultury)  opisane  zostały

przez  Lindę  i  Richarda  Eyrów  (1993)  jako  „wartości  bycia”  albo

„wartości dawania” 4 .

Wspomniany  sposób  animacji  kultury  (zintegrowana  metoda

Bogusława  Żurakowskiego.  tj .  metoda  wychowania  dorosłych  dzięki

literaturze  (a  także  „przy  okazji  literatury”)  jest  charakterystyczna  dla

Krakowa,  który  sam  przez  się  stal  się  miastem  kulturalnym  jako  stolica

kultury  polskiej .  W  Krakowie  „kulturalnym”  wychowanie  zachodzi

mimowolnie,  ludzie  zaś  już  wychowani  nadal  chcą  się  doskonalić,

dlatego  animacja  kultury  w  stolicy  kultury  polskiej  ma  swoją  specyfikę.

W  animacji  kultury  chodzi  więc  także  o  dowartościowanie  samych

twórców  kultury,  a  nie  tylko  o  dowartościowanie  publiczności  (tzw.

odbiorców).  Zdawał  sobie  z  tego  sprawę  Bogusław  Żurakowski,

organizując  imprezę  Poezja  i  gwiazdy  zarówno  dla  obiorców

(czytelników,  miłośników  poezji),  co  ma  corocznie  miejsce  przy

Kanoniczej  7,  jak  i  dla  samych  twórców  (co  ma  miejsce  w  Jamie

Michalika).  Takie  podwójne  nakierowanie  animacji  kulturalnej  niesie  w

sobie  dobre  strony (skierowanie  na  zewnątrz,  skierowanie  do  wewnątrz).

Umacnia  się  przez  to  więź  (relacja)  ze  środowiskiem  zewnętrznym

(odbiorcami  literatury),  jak  i  wzmacniają  się  więzi  (relacje)

wewnątrzśrodowiskowe  (wewnątrzpisarskie,  pomiędzy  pisarzami).

8



Kraków  sam  przez  się  jest  miastem  kulturalnym  i  zawsze  znajdzie  się

publiczność li teracka, chętna do wysłuchania utworów poetów. 

Starszym,  dojrzałym  pisarzom  owe  biesiady  li terackie  w  Jamie

Michalika  w  ramach  imprezy  Poezja  i  gwiazdy  umożliwiają  także

zapoznanie  się  z  twórczością  najmłodszej  generacji  poetów  in  spe ,

literatów  dojrzewających,  będących  dopiero  „w  drodze”,  tj .  dopiero

wchodzących  w  obieg  literacki,  stawiających  pierwsze  kroki  w

literaturze.  Zintegrowana  metoda  animacji  kultury (zintegrowana  metoda

animacji  życia  literackiego)  u  Bogusława  Żurakowskiego  jest  dlatego

także  nazywana  „integracyjną”,  bo  integruje:  1)  starszych  (dojrzałych)

pisarzy  z  młodszymi  twórcami  (z  Koła  Młodych),  2)  pisarzy  z

publicznością,  3)  poetów  i  muzyków,  czyli  sfery  „poezji”  oraz  sfery

„muzyki”  (granej  pomiędzy  czytaniami  wierszy),  4)  ponadto  integruje

wewnętrznie (duchowo, wewnątrz umysłu) samych pisarzy.  

Animacja  kultury  w  postaci  prowadzenia  saloniku  li terackiego  (bo

tym  jest  np.  impreza  Poezja  i  gwiazdy )  polega  także  na  organizowaniu

comiesięcznych  wieczorów  autorskich  dla  pisarzy  ze  Stowarzyszenia

Pisarzy  Polskich,  co  ma  miejsce  na  pierwszym  piętrze  przy  ul.

Kanonicznej  7,  w  zabytkowym  lokalu  SPP  lub  ewentualnie  w  innych

miejscach (np. w Piwnicy pod Baranami).  Bogusław Żurakowski ma także

w nich swój aktywny udział.  

Różnorodne  formy  wspomagania  dojrzałych  pisarzy  przez

wszechstronnego  animatora  kultury  (Bogusława  Żurakowskiego)  można

tu wymienić enumeratywnie:  

1) wspomaganie przy staraniach o dofinasowanie tomików poetyckich;

2) pisanie wstępu (albo posłowia) do tomików poetyckich;

3)  redagowanie  (opracowanie)  antologii  (almanachu)  Poezja  i  gwiazdy

wraz ze wstępem krytycznoliterackim do tegoż wydawnictwa;

4) organizowanie wieczorów autorskich dla pisarzy - członków SPP;

5)  organizowanie  wymiany  międzynarodowej  pisarzy  (z  pisarzami

zagranicznymi,  np. z Czech, Słowacji,  Węgier, Ukrainy, Niemiec);

6)  wysuwanie  wniosków  o  nagrody czy  stypendia  za  wybitne  osiągnięcia

pisarskie;
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7) informowanie o sprawach literatury w Krakowie (wywiady w prasie);

8) obrona pisarzy (np. swego czasu obrona przed podwyższeniem podatku

VAT na papier na druk książek);

9)  działalność  organizacyjna,  tzw.  zwykły  zarząd   (np.  prowadzenie

obfitej  korespondencji  w imieniu  krakowskiego Oddziału  Stowarzyszenia

Pisarzy Polskich),  dzięki  której  animacja  kukltury  jest  możliwa  (choć  to

umyska zwykle uwadze postronnego miłośnika poezji).   

Podsumowując,  animacja  kultury  w  zakresie  wychowania

literackiego  (andragogiczna  metoda  wychowania  przez  literaturę),

przedstawiona  na  przykładzie  metody  Bogusława  Żurakowskiego,

wymaga  wszechstronnych  działań  tworczo-organizacyjnych,  które

rozpoczynają  się  od  pewnych  konkretnych  pomysłów  na  zorganizowanie

życia  li terackiego,  są  realizowane  w  konkretnych  warunkach

kulturowych,  a  kończą  się  efektami  (owocami)  w  postaci  wydawnictwa

książkowego  czy  wieczoru  poezji  oraz  wzrastaniem  duchowym  pisarzy  i

publiczności,  dzięki  wartościom  niesionym  przez  literaturę.  Pracę  tę

animator  kultury  (tu:  Bogusław  Żurakowski)  prowadzi  zupełnie

społecznie,  mając  konkretne  zaplecze  środowiskowe  (kulturowe)  i

stosowne  predyspozycje  (kulturalne).  Animator  kultury  pracuje  często

bezinteresownie,  zupełnie  społecznie,  bez  zapłaty  (bez  honorarium)  za

swoją  pracę  społeczną  (jak  to  jest  w  przypadku  B.  Żurakowskiego).

Ludzie  tego  typu  są  współczesnymi  „organicznikami”,  „Judymami”,  w

tym  sensie,  że  społecznie  wzmacniają  organizm  kultury  (to  jest  inny

aspekt  pracy u  podstaw,  tu  chodzi  o  pracę u  szczytów,  pracę nad elitami

kultury,  co  także  służy  kulturze).  Praca  animatora  kultury,  jak  widać  na

zaprezentowanym  przykładzie,  odbywa  się  w  czasie  wolnym,  nie  ma  na

celu  wypracowanie  zysku,  nie  jest  to  praca  zarobkowa.  Jedynym

„zyskiem”  jest  tu  wzmocnienie  kultury  ojczystej ,  bo  w  gruncie  rzeczy

jest  to  praca  na  rzecz  kultury polskiej .  Pedagogika  czasu  wolnego jest  tu

częścią pedagogiki kultury i  częścią andragogiki kultury.   

Animator  kultury  jako  społecznik  działa  z  potrzeby  serca,  ze

świadomością,  że  nikt  inny tego  za  niego  nie  wykona.  Animator  kultury

działa  tu  na  zasadzie  honorowej,  z  potrzeby  służenia  innym
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bezinteresownie,  altruistycznie  (w  tym  wypadku:  służenia  zarówno

środowisku pisarskiemu,  jak i  publiczności  literackiej).  Animator  kultury

działa  tu  także  dla  dobra  młodych,  stawiających  pierwsze  kroki  w

literaturze.      

Animator  kultury  działa  w  imieniu  wartości  (a  nie  w  swoim

własnym  imieniu).  Przypomina  to  sytuację,  którą  opisywał  Stefan

Szuman  w  odniesieniu  do  „wychowawcy  estetycznego”,  który  jest

„emisariuszem  sztuki” 5  albo  też  przypomina  to  sytuację,  którą  opisał

Bogdan  Suchodolski 6 ,  piszący  o  „mandatariuszu  sztuki”.  Tak  więc,

parafrazując  tu  słowa  B.  Suchodolskiego  i  S.  Szumana,  można

powiedzieć,  że   animator  kultury  jest  enmisariuszem  sztuki,

mandatariuszem  sztuki,  wychowawcą  estetycznym,  tzn.  wychowawcą

wychowujacym  przez  wartości  sztuki  (np.  przez  literaturę).  Postać

Bogusława  Żurakowskiego  jest  tu  tylko  przykładem,  na  podstawie

którego  można  wysnuwać  pedagogiczne  wznioski  ogólniejsze

(andragogiczno-aksjologiczne,  tj .  chodzi  tu  o  aksjologię  andragogiczną

czy  też  andragogikę  aksjologiczną).  Chodzi  o  pokazanie  typu  działań

wychowawczych,  personalistycznych  w  relacji  do  osób  dorosłych.

Niniejszy  przyczynek  miał  za  zadanie  pokazać  (na  konkretnym

przykładzie)  możliwości  animacji  kultury  w  elitarnym  środowisku

pisarskim,  gdzie także tego typu działania są prowadzone, jako niezbędne

przedsięwzięcia integracyjne, kulturowo-wychowawcze (grec. paidéia).

Abstract (Summary) in Polish /  Abstrakt (Streszczenie) po polsku

Autor  w  tekście  przedstawia  koncepcję  Bogusława  Żurakowskiego

odnoszącą się do metod animacji  kultury literackiej .  Artykuł zawiera opis

praktycznych  metod  animacji  kultury  literackiej  stosowanych  przez

Bogusława  Żurakowskiego  w  Krakowie  w  ramach  swojej  działalności  w

Stowarzyszeniu  Pisarzy  Polskich.  To  pierwszy  historiograficzny  opis  tej

metody.  Autor  przedstawił  owe  metody  w  kontekście  teorii

aksjologicznej  i  teorii  wychowania dorosłych (andragogiki).
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Boguslaw Żurakowski's Methods of Animation of Literary Culture 
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The  author  presents  in  the  text  Boguslaw  Zurakowski's  concept  relating

to  methods  of  literary  culture  animation.  The  paper  contains  the

description  of  methods  of  literary culture  animation  used  to  the  practice

by  Boguslaw  Zurakowski  in  Cracow  in  frame  his  activity  in  the  Polish
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