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ROZMAITOŚCI BIOGRAFICZNO-BIBLIOLOGICZNE

M aria D e m b o w s k a :  Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne, pół serio, pół 
żartem  opowiedziane przez... W arszawa: nakł. au tork i 2000, 154 s.

Pani Profesor Maria Dembowska opublikowała w łasnym  sum ptem  kolejną 
książkę — w m aleńkim  nakładzie 120 egz. — tym razem  bardziej pryw atną 
i subiektyw ną, pośw ięconą bowiem głównie ocenom ludzi i zdarzeń, a nie 
zawsze — faktów. Źródłem tych rem inescencji były liczne kontakty  z ludźmi, 
nie tylko naszej profesji, oraz pełnione funkcje: dyrektora warszawskiej 
Biblioteki PAN i sekretarza generalnego SBP.

Subiektywizacja opinii oraz lżejszy ton  n ad a ją  tym okruchom  w spom nień 
szczególny sens. J e s t  to bowiem sprywatyzowany opis tworzenia się bibliotecz
nej oraz informacyjnej współczesności w Polsce, tyle że opis niekoniecznie 
sekwencyjny, ciągły i n a  pewno nie zoficjalizowany. To coś w rodzaju prywat
nego zwierciadła w okruchach.

Opowieści oraz opowiastki s ą  dzięki tem u ciekawe, zwłaszcza jeśli zna się 
„obiekty” oraz przedm ioty relacji. W dodatku  A utorka m a specyficzne poczucie 
hum oru, a  w szerm ierce n a  złośliwostki zdobyłaby n iejedną „zło tą szpadę”.

Oto niebywały przykład ironii: n a  s. 18 wymienia Edw arda Dembowskiego. 
Moje pokolenie powinno wiedzieć kto zacz, ale następne ju ż  chyba nie, zatem  
pojawia się przypis. Nie objaśniający, lecz odsyłający do biogram u. W źródle 
z 1939 r. Kto jeszcze wymyśliłby coś takiego?

Pracując w Bibliotece Narodowej i w warszawskiej Bibliotece PAN oraz 
funkcjonując w SBP, A utorka n ieustann ie  natykała się n a  beznadziejnych 
decydentów (teraz też tacy są!), z którymi trzeba było toczyć boje. No więc 
toczyła je, nie tylko sam a, a  dzisiaj przypomina, bo to trochę wyjaśnia, dlaczego 
kom pleks biblioteczno-informacyjny nie osiągnął więcej niż osiągnął.

Tak się jakoś ułożyły sprawy, że przez kilkadziesiąt lat większość dyrek
torów dużych polskich bibliotek, nie wyłączając BN, stanowili AzA (Amatorzy 
z Aparatu). Nieliczni dyrektorzy profesjonalni, tacy ja k  A utorka właśnie, 
m usieli i z nim i wojować dla zachow ania progresji zawodu. W dodatku 
dyrektorzy bezpartyjni byli pod dodatkowym nadzorem  ju ż  to przełożonych, 
bądź wytypowanych „współpracowników” (miałem i ja  takiego podglądacza), 
toteż niekiedy funkcjonowało się z trudem . Ale było też znacznie więcej 
m ądrych i uczciwych specjalistów, stąd  jak iś  dorobek jed n ak  jest.
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M aria Dembowska ze szczególną niechęcią przypomina jednego z długolet
nich dyrektorów BN, który chociaż AzA, dochrapał się był w końcu profesors
kiego ty tułu , dzięki stanow isku właśnie. Istotnie, to było irytujące. Ale trzeba 
dopowiedzieć, że praktyka obsadzania dyrekcji największych polskich biblio
tek  osobam i spoza branży przetrwała zmianę system u i nadal je s t upraw iana.

Ponad połowę książki zajm ują opinie o ludziach z naszego zawodu i spoza 
zawodu, z którymi A utorka m iała do czynienia. O wielu pisze z sym patią, 
o innych zdawkowo, a prawie o nikim — źle. Opinie niechętne pojawiają się przy 
innych okazjach i zwykle pośrednio. Z wyjątkiem kilku osób, którym kąśliwość 
nie została oszczędzona. W sum ie je s t to pasjonujący portret zbiorowy współ
twórców naszego powojennego bibliotekarstwa oraz grona osób tem u biblio
tekarstw u życzliwych.

Opinie apologetyczne wyraziła Autorka o swoich m istrzach duchowych, 
więc o Tadeuszu Kotarbińskim, Marianie Łodyńskim oraz — cytując też 
wypowiedzi cudze — Adamie Łysakowskim. Ale bardzo piękne i staranne choć 
lapidarne refleksje poświęciła także Helenie Hleb-Koszańskiej, Józefowi Gry- 
czowi, Henrykowi Sawoniakowi, Helenie Więckowskiej, Andrzejowi Kłossows- 
kiem u, Januszow i Kapuścikowi i Janow i Wróblewskiemu. Wśród osób, wysoko 
przez Autorkę ocenianych, znaleźli się również bibliotekarze krakowscy, 
mianowicie Józef Czerni, Józef Korpała i Zbigniew Jabłoński. W sum ie cała ta  
portretow a część książki pozwala zrozumieć, dlaczego — mimo najrozm ait
szych przeciwności — nasze bibliotekarstwo oraz dokum entalistyka m ają 
przecież interesujące dokonania.

Dodatkową form ą dokum entacji minionych s ta rań  je s t pomieszczony 
w książce szkic Moje przygody z  informacją naukową oraz memoriał w sprawie 
warszawskiej Biblioteki PAN z ... 1968 r. Trudno o bardziej lap idarną opowieść 
o kształtow aniu się „instytucji” informacji naukowej w Polsce, w dodatku je s t 
to opowieść głównej anim atorki tego kształtowania, co uzasadnia bardzo 
osob istą  perspektywę. Z kolei w memoriale zawiera się bardzo nowoczesna 
koncepcja biblioteki naukowej — ak u ra t PAN-owskiej, ale wizja je s t szersza 
— potwierdzająca wysoki poziom ówczesnej wiedzy o bibliotekarstwie. Ponad 
30 lat tem u pojawiła się bowiem wizja biblioteki, która i dzisiaj byłaby 
ak tualna . Niestety, do realizacji pomysłów nie doszło — w każdym razie nie 
w proponowanej wersji.

Do dyskusji natom iast zachęca opowieść o SBP z 1. 1957-1969, kiedy 
A utorka była sekretarzem  generalnym  a potem zastępcą sekretarza Stowarzy
szenia. J e s t  prawdą, że był to dla organizacji wyjątkowo dobiy okres, tak  
z uwagi n a  dużą  swobodę działania, jak  i skupienie we w ładzach wybitnych 
bibliotekarzy pod p rezesurą Bogdana Horodyskiego. To wtedy wypracowano 
model organizacji oraz działania, który — z niejakimi modyfikacjami — spraw 
dza się do dziś.

N atom iast nie m a racji A utorka, obwiniając o późniejsze rozchwianie SBP 
profesjonalistów, którym przypisuje obojętność, a naw et złą wolę. Później 
bowiem zdarzyło się tak, że w spom niani tu  AzA zauważyli Stowarzyszenie jako 
potencjalne dla siebie zagrożenie lub szansę, no i przypuścili atak, przejmując 
s tru k tu ry  oraz stanow iska. To wcale nie m usiała być żadna „odgórna” 
polityka, lecz efekt prywatnych — ale grupowych — ambicji. Niestety, było to 
możliwe, tak  ja k  możliwe było całkowicie pozaprawne powołanie „partyjnego
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zespołu dyrektorów bibliotek”, który poczynił wiele złego. Część zawodowców 
wycofała się wtedy z SBP, nie widząc dla siebie miejsca. Inni pozostali, próbując 
przeciwdziałać „prywatyzacji” Stowarzyszenia. Trudno dziś rozstrzygać, kto 
m iał rację. Na krajowym zjeździe SBP byłem świadkiem  ordynarnej m an ipu la
cji wyborczej, więc poszedłem  do wszystkich diabłów.

W tam tych  la tach  duże znaczenie dla funkcjonow ania bibliotek miał 
D epartam ent Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek (przy w spom nieniu 
o Czesławie Kałużnym nazwa je s t błędna) M inisterstwa Kultury i Sztuki. 
Dyrektorem  był Cz. Kałużny, a za s tęp cą— profesjonalny bibliotekarz Czesław 
Kozioł, dobrze dla bibliotekarstw a zasłużony, który w dodatku  zgromadził 
wokół siebie zespół autentycznych zawodowców. A utorka wyraźnie nadinter- 
p retu je zalety Cz. Kałużnego, a nie docenia Cz. Kozioła, w końcu głównego 
współtwórcę pierwszej polskiej ustaw y o bibliotekach. Czesław Kałużny, 
inteligentny demagog — którem u zresztą  rzeczywiście o coś chodziło — przy
czynił się do utrw alenia dwupoziomowego m odelu instytucji upow szechniania 
kultury . Tymi lepszymi były domy kultury, a  tymi gorszymi biblioteki — do dziś 
wobec tego wcielane do domów i ośrodków kultury, jednocześnie ograbiane 
z nędznych budżetów. Zaskakujące, ja k  trw ała okazała się ta  antybiblioteczna 
koncepcja i trudno  jej z Cz. Kałużnym nie powiązać.

Walor szczególny m ają  Notatki z  Powstania W arszawskiego  i przypo
m nienie tzw. ,, Akcji Pruszkow skiej”. Po upadku  Powstania, za n iechętną  zgodą 
władz okupacyjnych, podjęto próbę ratow ania zbiorów kilku najważniejszych 
bibliotek w arszawskich — i to próbę n a  m iarę możliwości udaną. U staloną 
przez władze niemieckie liczbę 100 000 tomów do uratow ania przekroczono 
trzykrotnie i dzięki tem u po wojnie kolekcja narodow a nie m usiała  startow ać od 
zera. To niem al cud, sprokurow any przez grupę znanych później bibliotekarzy 
(z udziałem  Autorki), pod kierunkiem  Józefa Grycza i M ariana Łodyńskiego. 
O tym  zapom nieć nie można.

A sw oją drogą nie ta k  dawno wójt jednej z podkrakow skich gmin kazał 
zlikwidować 6 bibliotek publicznych, nie przejm ując się losam i księgozbioru 
stutysięcznego właśnie. Widać wartości s ta n u  zagrożenia różnią się bardzo od 
w artości s ta n u  stabilizacji.

Im ponujące je s t bogactwo problemów, o których M aria Dembowska wypo
w iada się ze znawstwem. W dobie wąskiej specjalizacji naukowej i profesjonal
nej to prawdziwa rzadkość. Czy anachronizm  — ja k  sam a A utorka sugeruje? 
Trzeba mieć ta k ą  nadzieję, że być może nie.

Jacek Wojciechowski

M aszynopis w płynął do redakcji 25 m aja 2000 r.


