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PIOTB LABOUSSE
/Według książki Andre Betlf: Pierre Larousee et sen oeuvre.
Paris: Larousse 1975/

Nazwisko Pietra Larousse'a /1 817-1875/ znane
jest na całym świecle Jako
nazła największej - po Haohet
te -.francuskiej firmy wydaw
niczej i niemal jako synonim
słownika encyklopedycznego.
Natomiast on sam jako czło
Godło wyćawniotwa larousse - słynna
•S is ją e a -

wiek pozostaje postacią ra
czej obcą szerszemu ogółowi,

mimo że ze’ względu na wpływ, Jaki wywarł na umysłowoóó swej epo
ki, zasługuje z pewnością na spopularyzowanie.
Zadanie to postawił sobie Andre Betif. W książce "Piotr
Larousee 1 jego dzieło" postanowił - jak powiada - "przyczynić
się do naprawienia historycznej niesprawiedliwości i przerwać
prawie stuletnie milczenie", książka, wydana przez firmę Larousse w r. 1975, w stulecie śmierci założyciela, stanowi istotnie
wyczerpujące opracowanie, z którego sylwetka tego niezwykle
oryginalnego człowiema i pisarza wyłania się nadzwyczaj żywo.
Przy odtwarzaniu biografii Larousse'a wielką trudność sta
nowi niedostatek dokumentów pisanych. Większość archiwaliów do
tyczących jego osoby zaginęła, a z bardzo bogatej spuścizny

epistolarnej nie zachowało się niemal nic. Że jednak Larousee
należy de tych twórców, którzy wyjątkowo silnie wyrazili się
w swoim dziele, właśnie jego twórczośó, uzupełniona Innymi
materiałami oraz relacjami współczesnych, pozwoliła autorowi
monografii na odtworzenie zarówno jego sylwetki jak epoki,
w której żył.
Piotr Atanazy Larousse urodził się w r. 1817 w Toucy,
małej wiosce w departamencie Tonne w Burgundii, gdzie ojciec
jego był kowalem, matka zaś właścicielką oberży. Przez całe
życie zachował niezatarte piętno zarówno swego ludowego pocho->
dzenia, jak swej rodzinnej prowincji. Wyniósł z niej pogodę
i humor, niespożytą energię, ciekawość otaczającego świata
i zdolność obserwacji, stawiającą go w rzędzie najlepszych pisa!
rzy-realistów epoki. Od dzieciństwa też zbudził się w nim wy
jątkowy głód Intelektualny i zamiłowanie do lektury, która,
jak sam twierdził, była jego "jedyną namiętnością".
Pochłaniane bez wyboru książki nie mogły zaspokoić jego
chęci dalszego kształcenia się. Ukcńczyv/szy dzięki otrzymane
mu stypendium szkołę średnią i zostawszy nauczycielem w swoim
rodzinnym Toucy, miał sposobność w pełni poznać wadliwość ów
czesnych metod pedagogicznych, ich rutyniarstwc i skostniałość.’
Dusił się w ciągłej kontroli, w niemożności uczenia według
własnych chęci. W rezultacie po dwóch latach rzucił szkołę
i za oszczędzone pieniądze pojechał do Paryża. Przez dziesięć
następnych lat studiował w tym mieście, którego barwny opis
daje Hetif w oparciu o relacje współczesnych, jak i samego
Larousse^a. Niezamożny student, ży.jąsy na mansardzie i sam
gotujący sobie posiłki, czerpał wiedzę wszędzie, skąd mógł.

Przesiadywał w bibliotekach, uczęszczał na wykłady w Sorbonie,
w College de Prance, w Obserwatorium, w Muzeum Historii natu
ralnej. Interesowało go wszystko; z równym zapałem słuchał lii—
cheleta, Quineta i Mickiewicza, jak astronoma Arago. Mimo cu
downej umiejętności przyswajania nigdy nie pomyślał o Ziożeniu
egzaminów uniwersyteckich, cc w przyszłości miało zaciążyć nie
korzystnie na odbiorze jego dzieł, przyjmowanych niekiedy lek
ceważąco jako dzieła "samouka".
Owe lata paryskie ukształtowały ostatecznie osobowość i
poglądy Larousse'a. Michelet-i Quinet, a później Proudhon stali
się jego mistrzami duchowymi. Kult wolności i demokracji, wia
ra w lud, w postęp oparty na wiedzy wraz z coraz silniej zazna
czającym się antyklerykalizmem miały odtąd do końca życia po
zostać podstawami jego działalności.
W latach 1848-1851 Larousse powrócił znów do pracy nauczy
cielskiej w prywatnej szkole Jauffreta. Praca ta nie dawała mu
satysfakcji, coraz bardziej kierując jego myśli do własnych
metod nauczania. Jednocześnie już wtedy kształtuje się w nim
zamiar StworzBnia encyklopedii popularnej dającej podstawy wie
dzy, słownika, jakiego jeszcze nie było. Jest w tym » perni
dzieckiem swej epoki, zarówno przez swój entuzjazm dla nauki
jak przez utopijne i nieco naiwne przekonanie, że stworzenie
uniwersalnej "smarny" tej nauki jest rzeczą możliwą.
Wiejskie dzieciństwo, praca i wpływ epoki - oto wedle letifa czynniki, które zdeterminowały charakter Larousse‘a i je
go twórczość.
Twórczość ta od początku miała silny akcent pedago-'icuny.
Przez całe życie był Larousse w swych intencjach wychcwowcĄ -

najpierw młodzieży, później, w latach "Wielkiego Słownika",
najszerszych mas ludności. Od czasu swej pierwszej publikacji,
wydanej w r. 1849 "Gramatyki elementarnej", nie przestał roz
wijać planów reformy nauczania początkowego. Od r. 1852 wydaje
już swe książki we własnej firmie, założonej ze wspólnikiem,
Augustynem Boyer, Przyświecające im cele można wyrazić słowami
innego wielkiego wydawcy tej epoki, Hachette'a, podobnie jak
Larousse i Boyer, nauczyciela z zawodu: "Zostałem wydawcą, aby
móc mimo wszysoko nauczać".
W około 40 opublikowanych podręcznikach i dwóch periody
kach przeznaczonych dla szkół, "Ecole Normals" i "Emulation",
Larousse stara się realizować swój zasadniczy cel: danie oświa
ty ludowi, aby przygotować go do demokracji. Jego metoda peda
gogiczna, oparta na Uontaigne'u, Eomeniuszu, Pestalozzim, jest
bardzo nowoczesna i Beti^ wyraża zdziwienie, że nie znajduje oa
miejsca w historii wychowania. Główne jej zasady to: oparcie o
doświadczenie, budzenie zainteresowania ucznia, pobudzanie je
go aktywności, przekonywanie w miejsce kar cielesnych, dążenie
dc podniesienia moralnego. Zdaniem Larousse'a uczynienie czło
wieka dobrym jest celem ważniejszym nawet niż danie mu wiedzy.
"Nie ma nic gorszego dla społeczeństwa niż ludzie inteligentni
i wykształceni, lecz zepsuci i bez zasad .

Oświata bez moral

ności jest jedną z najgorszych plag".
W ówczesnej epoce burzliwego rozwoju szkolnictwa książki
i czasopisma Larousse'a /w których nawiązywał on żywy kontakt
z czytelnikami, korespondował, organizował konkursy i tp./
trafiały na wdzięczny grunt i cieszyły się wielką poczytnością.
W r. 1856 ukazał się również bardzo poczytny "Nowy słownik ję
zyka francuskiego", słownik encyklopedyczny o celach praktycz

nych przeznaczony dla masowego odbiorcy, który po wielu prze
kształceniach stal się przodkiem tak bardzo znanych i cenionych
do dziś "Małych Larousse'cw".
Andre Retlf poświęca wiele miejsca obrazowi ówczesnego
Paryża widzianego oczyma Larousse'a. Pokazuje jego zabytki,
targi, festyny, scenki uliczne, które Larousse'a fascynują i
które opisuje z werwą i humorem, a zarazem wiernością urodzo
nego realisty. Lecz jednocześnie ten Paryż Drugiego Cesarstwa
odstręcza go ze względów politycznych: pozbawiony wolności,
stał się według niego jedynie "miastem uciech i interesów".
Atmosfera represji, a jednocześnie żądzy szybkiego bogacenia
się, luksusu, użycia nie odpowiada wydawcy - pedagogowi.
Z zachowanych relacji usiłuje Retif odtworzyć życie co
dzienne Larousse'a, pokazać go z bliska jako człowieka. ...lu
je go w zaciszu domowym, pijącego herbatę przy kominku, czy
też w ogrodzie w Ceucy ze swą ’wychowanką-* cioteczną wnuczką
Antoniną. Przede wszystkim jednak przedstawia go przy pracy:
pracy gigantycznej, żabiera-jącej li godzin dziennie, a obejmu
jącej szereg najrozmaitszych dziedzin. Poza swymi obowiązkami
szefa firmy /ą były one wówczas znacznie rozieglejsze niż

.zi=.

jest Larousse pisarzem, gramatykiem, leksykclogiem, lekcy.
%
grafem, poetą, erudytą, dziennikarzem a nawet autorem teatral
nym. Nie licząc zaginionej dziś korespondencji, napisał z

.-

nością więcej, niż jakikolwiek autor tej epoki. Lektu_„ yoŁ :
są imponujące, a wiadomości bibliograficzne tak ..iełkie, io
jest nawet w stanie znajdować błędy w fundamentalnym, d: rzie
wysoko cenionym dziele Bruneta "Manuel du libraire et de
1 'amateur du livre".
Owocem tych tytanicznych wysiłków staje się dzieło życia

Larousse'a, ukoronowanie Jego wieloletniej działalności: "Wiel
ki Słownik Uniwersalny".
"Le Grand Dictionnaire Universe1 dn XHC-e ślecie" zaczął
się ukazywać w r. 1864, lecz materiały do niego zbierał autor
Jul od dwudziestu lat. Ostatni, siedemnasty tom wyszedł w r.
1876, w rok po Jego śmierci. Istotną nowością i oryginalnym
pomysłem Larousse'a w stosunku do innych tego typu wydawnictw
było połączenie w Jednym dziele encyklopedii i słownika Języ
kowego. Ambicje leksykograficzne Larousse*a szły bardzo daleko.
Zamierzał zanalizować absolutnie wszystkie słowa i wyrażenia
Języka francuskiego na wszystkich Jego poziomach: literackim,
potocznym, gwarowym, technicznym i naukowym. Strona encyklope*^
dyczna zakrojona była na miarę niemniej uniwersalną: wedle
własnych słów Larousse'a miała ona objąć "wszystko, co zostało
powiedziane, zrobione, napisane, odkryte, wynalezione". Miało
to być najdosłowniej "wszystko dla wszystkich" - źródło dla
wszelkich możliwych badań adresowane do najszerszego czytelnika.
Tak gigantyczne zamierzenie nie mogło oczywiście obyć się
bez pomocników. Larousse organizował, planował i kierował ich
pracą, "Jak generał armią" wedle zwrotu Jednego ze współczes
nych. Sam napisał ogromną większość artykułów dotyczących ety
mologii, historii, literatury, zagadnień społecznych i poli
tycznych. Natychmiast rozpoznajemy w nich jego oryginalny, pe
łen temperamentu styl, żywy, obrazowy, niekiedy sarkastyczny,
kiedy indziej zabarwiony romantycznym patosem. Ale i na innych
artykułach, które przeglądał i często poprawiał, do tego stop
nia wywarł piętno swej osobowości, że mimo setek współpracow
ników pozostaje w dosłownym sensie autorem całego swego dzieła.
Cel tego dzieła związany jest ściśle z ową nutą pedago

giczną, która przenika cale życie 1 działalność Larousse a.
Pragnie on dać ludziom podstawy wiedzy, wyzwolić z przesądów,
szerzyć wśród nich. tę pozytywistyczną i republikańską filozofią
jakiej nigdy nie przestał być żarliwym apostołem, fenu pragnie
niu trafienia do masowego odbiorcy służy też to, z czego póź
niej czyniono Larousse'owi zarzut: lekki, dowcipny styl, łącze
nie encyklopedii z czymś w rodzaju popularnego almanachu, przy
prawianie jej mnóstwem anegdot, praktycznych porad i nawet re
cept kulinarnych.
Dla przyciągnięcia czytelników zastosował też oryginalny
chwyt reklamowy, wykazujący jego utopijną niemal bezinteresow
ność: pierwszemu tysiącowi subskrybentów zapewnił nabycie dzie->
ła za cenę dziesięciokrotnie mniejszą od rzeczywistej. Słowem,
cytując Eetifa, "mało jest dzieł tego rodzaju, w których ktcś
do tego stopnia zaangażowałby swój majątek, zdrowie, wszystkie
siły intelektualne i fizyczne, życie i duszę".
Eetif przedstawia następnie przyjęcie, z jakim "Wielki
Słownik" spotkał 6ię ze strony współczesnych. Jego celowo nize l i tamy charakter spowodował jego wielką i rosnącą popular
ność we Erancji - gdzie stał się czymś w rodzaju encyklopedii
narodowej - a także i poza jej granicami. Jednocześni! jednak
od początku zowarzyszyły mu ostre krytyki. Podnoszono trafia
jące się błędy rzeczowe, nieuniknione w dziele tych rozmiarów,
zarzucano brak zmysłu krytycznego, metody, planu, atakowano
za bojowy antyklerykaiizm. Niektóre z tycz zarzutów - jak brak
«
proporcji między poszczególnymi artykułami oraz zbytni wpływ
politycznych namiętności epoki w partiach społecznych i histo
rycznych - i dziś bywają nie bez słuszności stawiane. Z tym
wszystkim faktem jesz, że podczas gdy nikt już nie sięga do

innych współczesnych encyklopedii, których autorzy tak ostro
atakowali Larousse'a, to jego "Wielki Słownik" do dziś zacho
wuje swą użyteczność. Solą jego dobrze charakteryzują słowa
Raymonda %ueneau, cytowane'przez Retifa: "Wielki Słownik/.../
jest repertorium encyklopedycznym monumentalnym, jedynym w
swoim rodzaju, które nigdy nie będzie powtórnie podjęte. Zbyt
często stronniczy a nawet zabawny przez swe sekciarstwo, wolteriańs<ci w prostocie ducha, daje nieporównaną kopalnię wiado
mości, a osobowość autora uczyniła zeń dzieło naprawdę orygi
nalne".
.< jednym z rozdziałów swej książki przeprowadza Set if
analizę poglądów filozoficznych i politycznych Larousse'a,
wyrażonych przez niego tak dobitnie przede wszystkim w "Wielkim
Słowniku". Jest to socjalizm typu proudhonowsklego, inspirowa
ny indywidualiznen 1 sprawiedliwością, pełen wiary w braterstwo
ludzi i przyszły złoty wiek ludzkości. Oświata ludu jest dlaniego podstawą demokracji, tloralność Larousse'a, moralizatorska,
niekiedy nawet purytańska, to moralność niezależna, oparta na
sumieniu. H imieniu tej moralności występuje w obronie słabych
i sydziedziczonycnj w jej też imieniu atakuje Kościół, uważa
jąc go za podporę władzy, wroga wolności, wiedzy i postępu.
Isaiętny antymonarchista i republikanin, przekonany, iż "wol
ność jest najwyższym dobrem", przeciwstawia się jednak anarchii,
óasadom swym był wierny w słowie i w czynie i nigdy sobie nie
zaprzeczył.
Obok poglądów politycznych "Uielki Słownik" zawarł wiele
i:::.ycz cecn osobowości autora: jego burgundzką werwę, humor,
spontaniczność, gust dobrego jadła i wina, ciekawość świata
1 życzliwość dla ludzi. Fodkreślejąc tę jedyną w swoim rodzaju

bezpośredniość kontaktu, jaki Larousse urnie nawiązać z czytel
nikiem, Retif stwierdza z pewnym żalem, iż nikt już później
nie poszedł jego drogą0-. Słoi.-niki encyklopedyczne po Laroussie
utraciły już tę nutę osobistą i zaangażowaną, która tak bardzo
uderza w jego dziele.
Ostatnie lata życia Larousse*a, przypomniane przez Retifa,
te lata posępne i tragiczne zarówno dla niego, jak dla kraju.
Wojna 18?0 r., Komuna i jej następstwa stały się dla niego wiel
kim wstrząsem. Gorący

zt ;

olennik Eomunardów, odczuł bardzo głębo

ko wymierzone przeciw nim krwawe represje. W dodatku w tym sa
mym czasie spadły na niego ciosy osobiste: pożar, dwukrotnie
grożący zniszczeniem wydawnictwa i nagromadzonych rękopisów,
ęraz śmierć jaatki. Zdrowie jego nie wytrzymało także morderczej
pracy, której pragnął podołać pomimo wszystko. Ostatnie lata
spędził sparaliżowany. Zmarł w reku 1075, poślubiwszy przed
śmiercią wierną towarzyszkę trzydziestu lat życia, Zuzannę Caubel.
Pośmiertna sława Larous'śe”a nie przestawała wzrastać w cią
gu następnych dziesięcioleci. Stulecie śmierci uczczono _Seblica
mi pamiątkowymi i szeregiem uroczystości. Rolę Larcusse’a w nictorii kultury francuskiej wyraził w r. 1971 -laurycy Rat: "Ten
%
samouk o średnim wykształceniu zrobił więcej niż ktokolwiek dla
rozprzestrzenienia i obrony naszego zarówne naukowego, jak po
tocznego języka". Ten sam autor nazwał go też "największym z
encyklopedystów XIX wieku".
Retif przedstawia następnie wyczerpująco dalsze dzieje fir
my, która pozostała przedsiębiorstwem rodzinnym, prowadzonym
przez spadkobierców Larousse'a i jego wspoinima Boyeia. Do dziś
/mino iż w r. 1972 stała się ona towarzystwem anonimowym/ nos-

tępej ich - Źtienne Gillon, Claude Moreau, Jean Ibos-Auge,
Jacques Hollier-Larousse - pracują w niej na kierowniczych sta
nowiskach. Tworzą oni dynamiczną ekipę, nadającą, firmie olbrzymi1
rozmach. Dziś obok wydawnictwa Kachette jest ona największą we
Francji, a jej godło - słynna "Siejąca" z rozdmuchiwanym, mle
czem w ręku - znane jest we wszystkich krajach świata. Godło to
wraz z dewizą "Je seme a tout vent" /sieję na wszystkie wiatry/
doskonale wyraża kontynuowane do dziś uniwersalistyczne idee
założyciela.
Dorobek wydawniczy firmy przedstawiony został przez fietifa
w sposób bardzo obszerny. Dorobek ten to przede wszystkim pozos-;
U

i

tałe - poza "Wielkim Słownikiem - dzieła encyklopedyczne:
"Ilouveau Larousse illustre"/1S98/ w 7 tomach z suplementem,
"Larousse du XX-e siacie" /1928, z suplementem wydanym w ro.1955^
"Grand Larousse encyclopedique" /1960/.W 10 tomach oraz suplement
tami w latach 1968 i 1975, wreszcie "La Grandę Sncyclopedie",
która zaczęła się ukazywać w r. 1971 i której publikacja nie
jest jeszcze zakończona. Żadne z tych wydawnictw nie jest pow
tórzeniem poprzedniego, każde jest znakomite w s;;oim rodzaju,
odpowiadające określonym zapotrzebowaniom. Do tych dzieł dodać
trzeba jeszcze jedno 6 charakterze wyłącznie lingwistycznym,
U
"Grand Larousse jłe la langue i'ranqaise. Ten sześcictomowy, kom
pletny słownik języka francuskiego i jedyna na świecie alfabe
tyczna encyklopedia gramatyki i lingwistyki spotkały się z bar
dzo dobrym przyjęciem ze strony specjalistów.
Do wsz'ystkich tych monumentalnych przedsięwzięć wydawni
czych nożna by zastosować to, co Hetif-mówi w odniesieniu do
"Larousse'a

wieku": "Jedno takie dzieło wystarczyłoby, aby

stworzyć renomę firmy".

Sto wie jednak, esy nie w większym jeszcze stopniu tworzy
ją mała, jednotomowa encyklopedia, siynny "Uały Larousse". Od
pierwszej publikacji w r. 1905 trwa jego nieprzerwany sukces.
Kolejne, bardzo liczne wydania były każdorazowo starannie kory
gowane i aktualizowane, a sześciokrotnie gruntownie przerabiane
Ceni go jako niezastąpione podręczne źródło każdy, kto uczy się
języka francuskiego, we Prancji zaś stał się czymś, w rodzaju
instytucji narodowej: posiada go 30 ji rodzin francuskich i mimo
niezliczonych wznowień jest nie de zdobycia w antykwariatach.
Korzystał z niego często Lenin i stawiał za wzór w opracowywa
niu tego rodzaju pozycji. H sumie od r. 1906 do dziś sprzedano
na świecie 30 milionów egzemplarzy "Sałego Larousse *a".
Powyższe tytuły nie wyczerpują wydawnictw typu encyklope
dycznego i słownikowego, w jakich specjalizuje się wydawnictwo
Larousse. Retif wylicza tu różnego rodzaju słowniki językowe i
rzeczowe, specjalistyczne i ogólne, najrozmaitszego formatu i
objętości, od trzytomowego "Larousse'a w kolorach" po "Larousse'a kieszonkowego". Nie brak nawet w.dania 3raille*owskiego
dla niewidomych w 20 tomach, oraz podjętego wspólnie z firmą
Pathe-LIarconi "Larousse sonore", jedynego w swoim rodzaju przed
sięwzięcia encyklopedii dźwiękowej na płytach.
Inne, poza słownikami, dziedziny działalności firmy Laro
usse są'tak liczne i bogate, że trudno je nawet pobieżnie wymię
nić. 7/spcmnijmy więc tylko najważniejsze’: monografie z dziedzi
ny literatury, sztuki, geografii, nauk .przyrodniczych, albumy,
atlasy i mapy, książki dla dzieci i młodzieży, kolekcje klasy
ków w krytycznym opracowaniu, najrozmaitszego rodzaju przewod
niki i poradniki praktyczne, wreszcie czasopisma specjalistycz
ne z różnych gałęzi wiedzy. Przewaga nauk hunanistycznycn w pro

filu firmy ule oznacza jednostronności: przeciwnie, wydawnictwo
tworzy ciągle nowe serie, sięga po nowe dziedziny zainteresowań,
wierne uniwersalistycznym celom swego fundatora. Jest też jedną
z firm najwięcej eksportujących za granicę, a jego zasługi dla
promieniowania języka i kultury francuskiej pozostają vprost
niewymierne.
Retlf kończy swą monografię refleksją nad dziwnym przezna
czeniem tej firmy "zrodzonej z marzeń i ambicji dwóch nauczy
cieli, a obecnie znanej na całym śwlecie". "Larousse jest czymś
więcej niż firmą: jest prawdziwą instytucją". Godna uwagi jest
zasada leśąca niezmiennie u jej podstaw: "Tulgariser sans abais*
ser", łączyć dokładność naukową z dostępnością, służyć specja
listom zarówno jak amatorom. Jest to ciągle ta sama idea Laro
usse'a i Boyera, którzy przed przeszło stu laty "podjęli żarli
wą walkę przeciw ignorancji mas i chcieli służyć człowiekowi".

JERZY SZCZEPAŃSKI

ROSA BAXLLY i JEJ KGRESPONLENCJA z BIBLIOTEKA OUGS
w LATACH 1968-1971

Korespondencja Rosy 3ailiy z dyrekcją Biblioteki Głównej
lLICo

jest jednym 'sposród licznych kontaktów nawiązanych przez

naszą instytucję z wieloma ośrodkami i osobami prywatnymi w kra
ju i za granicą. Prześledzenie tej właśnie wymiany listów jest
interesujące ze względu na samą postać Rosy Bailly oraz jej za
angażowaną postawę wobec spraw polskich. Pierwsze kontakty z pro
pagatorką kultury polskiej we Francji miały miejsce już w latach

pięćdziesiątych. Przedmiotem naszych rozważać, jest koresponden
cja z lat 1968-1971.
1. Sylwetka korespondentki.
Poetka francuska Bosa Bailly urodziła się 14 marca 1890 r.
w Saint-Floret-Sur-Cher, zmarła 14 czerwca 1976 r. w Pau. Lata
dzieciństwa, okres nauki w szkole podstawowej, średniej oraz
studia w szkole wyższej obejmują ostatnie lata wieku XIX-go
oraz początek w. XX de wybuchu pierwszej wojny światowej. Stu
dia, odbyte w słynnej Bcole Normale Superieur, przygotowały ją
bardzo dobrze do zawodu nauczycielskiego, który dał jej dużo
satysfakcji i przyniósł uznanie.
Już w czasie I wojny światowej Bosa Bailly wykazała aktyw
ną postawę wobec wydarzeń dziejowych, ważnych także dla Polski.
W reku 1916, gdy we Francji trwały walki pod Verdun, a Paryż
był zagrożony przez łllemców, tak z lądu jak i z powietrza, we
Francuskim dzienniku "Yictoire" pojawił się artykuł zarzucający
Francuzom obojętność wobec spraw polskich. Wydarł on duże wraże
nie na późniejszej autorce książek o Polsce. Losy Polski wzbu
dziły wówczas jej zainteresowanie i współczucie. Wkrótce za
częła się uczyć języka polskiego, poznawać literaturę i historię
naszego narodu. Po zakończeniu działań wojennych w ro£u 1919 za
łożyła towarzystwo Les Amis de la Pologne, a następnie została
jego sekretarzem generalnym. Głównym celem towarzystwa było
upowszechnienie wiedzy o Polsce oraz obrona jej interesów na
arenie międzynarodowej. Wśród dziesiątków tysięcy jego członków
znaleźli się ludzie z dużym autorytetem moralnym, naukowym, lite
rackim pozyskani dla sprawy Polski przez Rosę Bailly.

V roku 1920 poetka napisała rodzaj informatora c Polsce pod
tytułem: ^Comment se reseigner sur la Pologne'1. Następny rok był

•kresem osobistego udziału Bosy Bailly w agitacji za przyłącze*
niem Górnego Śląska do Polski. V rezultacie tej działalności
zdołała zebrać podpisy setek tysięcy Francuzów pod petycją żą
dającą przyłączenia śląska" do Polski.
Między pierwszą a drugą wojną światową napisała i wydruko
wała liczne prace poświęcone między innymi Polsce i stosunkom
francusko-polskim. W latach 1921-1939 Bosa Bailly współpraco
wała z pismami francuskimi zajmującymi się problematyką polską.
Były to: czasopismo Informacyjne Les Amis de la Pologne, ukazu*
jące się w latach 1921-1931 1 Hotre Pologne, wydawane między
rekiem 1930 a 1939* W roku 1929 opublikowano jej artykuł pod
tytułem: "L'hommage de la France a Mickiewicz"; pełen głębokie*
go szacunku dla poety, zawiera artystyczny opis jego pomnika
oraz ogólną charakterystykę twórczości Mickiewicza jako poetywleszcza, przepowiadającego w swoich dziełach wyzwolenie i lep
szą przyszłość Polski. Już w roku 1923 Bosa Bailly wydała książ
kę przedstawiającą stosunki między Francją i Polską pod tytułem:
"Histpire de l'amitie franco-polonaise", a w r. 1930 prace po
święcone tematyce polBkiej: "Au ceeur de la Pologne" oraz "La
Pologne renait".
W okresie okupacji hitlerowskiej, gdy działalność towarzys-.
twa Les Amis de la Pologne została zawieszona, Bosa Bailly nie
przestała interesować się problemami polskimi. Brała udział w
organizowaniu pomocy dla polskich jeńców, żołnierzy i uchodźców,
którzy znaleźli schronienie na terytorium Francji.
Twórczość poetycka Bosy Bailly przypada głównie na okres
międzywojenny, chociaż ma miejsce również po drugiej wojnie
światowej. Przed rokiem 1939 powstały takie zbiorki poezji jak:

"llontagnes Pyrenees, wydany w r. 1934- i "Alpes", wydany w
r. 1935 - obydwa napisana pod wrażeniem pobytu w górach.
Tomik; poezji okupacyjnej pt. "La flamme et la rose" zos
tał zniszczony w r. 1940 przez gestapo Wi czasie rewizji. Jego
tytuł nasuwa czytającemu obraz ognistych płomieni i jako kon
trast tego kwiat czy też krzew róży narażony na spłonięcie a
może nawet już płonący. W "pięć lat później poetka wydała zbio
rek poświęcony zmarłej matce "La tombe de ma mere".
Fo roku 1946 w poezji Bosy Sailly pojawiają się akcenty
optymizmu, widać to w nowym zbierze "La rose a fleuri quand
meme" /A jednak róża zakwitła/. Kolejne tomiki ukazały się w
latach 1957-5®, były to: "Fortes du paradis" oraz "L'.areuil-aux
Feupliers".
Działalność społeczno-polityczna oraz twórczość literacka
Bosy Bailly zostały docenione już w okresie międzywojennym
przez władze polskie. Otrzymała wówczas takie odznaczenie jak:
Krzyż Komandorski Orderu "Polonia Restituta", Słoty Krzyż Za
sługi, Złoty Laur Akademii "Literatury. Rząd Polski Ludo .oj rów
nież wysoko ocenił jej pracę; nadając liczne odznaczenia w
r. 1957* W r. 1969 otrzymała poetka nagrodę polskiego Pen Club
przeznaczoną dla cudzoziemców - propagatorów kultury polskiej.
2. Wzajemna wymiana listów i książek.
Ra korespondencję Rosy Bailly z Biblioteką Główną ulCo w
latach 1968-1971 składają się listy poetki oraz odpowiedzi na
nie dyrektorów: Tadeusza Smółki i Jana Gurby. Tematyka tych
listów dotyczy głównie przesyłanych nawzajem książek.
W roku 1968 dyrektor Tadeusz Smółka w imieniu Biblioteki
przesłał poetce monografię 3arbary Winklowej pt. "Tadeusz ie-

leńskl Boy. Twórczość i życie", /W-wa 1967 PIW/, nawiązując w
ten sposób do znanej ogólnie przyjaźni Bosy Bailly z polskim
literatem. Adresatka z wdzięcznością przyjęła do dzieło, pisząc,
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że książka jest dla niej dwakroć cenniejsza, ponieważ otrzymała
ją dzięki przyjaźni ofiarodawcy, co w liście z dnia 28.H.1968r.
wyraża słowami: "II m'est deux fois precieux ce livre, pulsqu'il
me vlent de vorte amitie?. Przy okazji Bosa Bailly przedstawiła
dzieje swojej znajomości z Boyem, zewartej*na spotkaniu towa
rzyskim w Krakowie w r. 1921• Zapamiętała go wówczas jako przy
gasłego i niece rozczarowanego literata. Przyczyniła się znacz
nie de zorganizowania mu w Paryżu wystąpienia w wielkim amiiteatrze Sorbony. Dzięki niej Tadeusz Boy Żeleński mógł przed
stawić swoje odczyty w licznych komitetach Amis ds la Pologne
istniejących w większych miastach francuskich. Zdaniem poetki
przyjęto go tam z należnymi mu szacunkiem. Z omawianego listu
dowiadujemy się także, że Bosa Bailly pracuje, chociaż nie przy
chodzi jej to łatwe, nad historią Warszawy XIX-go i początków
XX-go wieku. Wśród zgromadzonych przez nią materiałów dokumen
talnych zabrakło pracy Karoliny Beylin "Jeden rok Warszawy 1875",
o którą poprosiła Bibliotekę Główną. W swej skrupulatności za
pewniała solennie, że pożyczoną książkę zwróci po jej wykorzysta
niu. Zakończenie tego listu było bardzo serdeczne, wyrażone zda
niem: "Soyez assure, cher monsieur, de mes plus coriaux senti
ments" .
Chronologicznie ujmując, po pierwszym piśmie nadeszła kart
ka pocztowa z barwnym widokiem zamku w Pau, malowniczo położo
nym na wyniosłym brzegu rzeki le Gave, gdzie poetka ostatnio
przebywała. Kartka ta informuje, że Bosa Bailly otrzymała wysła
ną do niej książkę Karoliny Beylin. Tłumacząc prawie dosłownie

\
treść kartki, otrzymamy następujący tekst: "Srogi Panie, jeetem
tak bardzo wzruszona trudem, który Pan sobie zadał, aby mi zna
leźć książkę K. Beylin ..... ..Liam nadzieję ukończyć moją pracę
w maju bieżącego roku. Pańska bardzo wdzięczna 1 oddana - Hosa
Bailly". Opisana pocztówka została wysłana z Pau w pierwszej
dekadzie maja 1968 r.
Następny, drugi z kolei, list nosi datę 9.X.1968 r., jak
więc widać ponad cztery miesiące Bosa Bailly nie pisała do dy
rekcji Biblioteki Głównej. Jednakże w tym czasie otrzymała z
Lublina jeezcze dwie książki Karoliny Bylin. Uznała je za bar
dzo cenne, nazywając "białymi krukami” . Dziękowała ze nie, prze
praszając, że robi to z tak dużym opóźnieniem. Usprawiedliwiała
się przemęczeniem wynikłym wskutek wytężonej pracy nad przygo
towywaną "Histoire de Varsovie", którą, jak pisała później,
ukończyła tylko dzięki umiłowaniu Polski, entuzjazmowi i uporov.i,
który porównywała z uporem cechującym Polaków.
Opis historii Warszawy doprowadziła do roku 1950. Czym by
ła dla niej odbudowa Warszawy, świadczy zdanie: "...doprowadzi
łam ją /historię/ od początków dc roku 1950 a zakończyłam apo
teozą jej zmartwychwstania". Z zachwytem wyrażała się o lud
ności tego miasta i e jego wielkich postaciach historycznych.
Przebywanie w kręgu Warszawy i jej historii było dla autorki,
jak sama wyznaje, upajające.
Po powrocie do zdrowia postanowiła napisać jeszcze "j?r
nades a Varsovie".
Drugą ż kolei kartka pocztowa nawiązuje do wydarzeń histo
rycznych z lat drugiej wojny światowej i pobytu podczas niej
żołnierzy polskich we Prancji. Ua pocztówce przedstu.-.iory jest

fragment pejzażu w Pau - Idron w departamencie Basses -

Pyre

nees. 3 centrum widoku znajduje się pomnik ku czci Polski 1
wojska polskiego. Jest to niska, trzyczęściowa, czworokątna
kolumna, zwężająca się ku'górze, przykryta stożkowatym dasz
kiem. U stóp kolumny spoczywa czerwona płyta z godłem państwa
polskiego. Ba jej froncie jest także godło naszego państwa i
obraz Bogurodzicy. Po bekach stoją wieńce białych.i czerwonych
kwiatów. W głębi widać gęstą ścianę zieleni, którą tworzą południewo-eurepejskie krzewy. Pomnik jest otoczony łańcuchem,
przeciągniętym po wierzchołkach niskich betonowych słupków.
Treść korespondencji zawiera wspomnienie Rosy Bailly z
drugiej wojny światowej, jej wpływu na wzniesienie tej, jak
sama pisze "kapliczki przydrożnej"; mówi także o istniejącym
dotąd wśród miejscowej Polonii i władz francuskich kulcie tego
miejsca. Kartka nadeszła do Lublina przypuszczalnie w roku 1969.
Kolejny list Rosy Bailly został napisany 2.11.1971 r.,
jest en odpowiedzią na list dyrektora Jana Gurby oraz podzięko
waniem za przysłaną jej w darze książkę. Podtrzymanie korespon
dencji uznała za dowód pamięci sprawiający jej wiele radości.
Podkreśliła, że zawsze była w doskonałych stosunkacn z Biblio
teką Główną UL1CS w Lublinie. Pisała także, że poszukuje wydawcy
na ukończoną "Eistoire de Varsovie", którą historycy francuscy
ocenili bardzo wysoko. Nadmieniła również o kilku innych pra
cach o Polsce, już napisanych lub też będących w przygotowaniu.
Na ręce dyrektora Gurby przesłała okolicznościowe życzenia oraz
powinszowania dla profesora Willaume*a, z którym również kores
pondowała.
W jednym z późniejszych listów poetka zawiadamia dyrekcję

o wielkiej radości, jaką sprawiło jej otrzymanie, wydanego
przez Ossolineum dzieła o życiu i twórczości Józefa Czechowi
cza. Wyraża wielkie uznanie dla polskiego poety za głębię myśli,
muzykalną formę i melancholię jego poezji, widzi w niej kon
tynuację wielkich tradycji kulturalnych Polski. Pisze też, że
chciałaby wydać w Ossolineum własne, pisane pj:ozą poetycką utwo
ry /tłumaczone na język polski/, przedstawiające tematykę Polo
nii. W zakończeniu listu zau?/aża kokieteryjnie, że napisała go
na okładce papeterii, przepraszając, usprawiedliwiała się wiel
kim przemęczeniem.
Omówiona korespondencja .stanowi interesującą dokumentację
kontaktów Biblioteki Głównej z zasłużoną dla Polski działaczką
francuską. Zawarte w niej wypowiedzi Hosy Bailly o Czechowiczu,
Boyu-Żeleńskim czy pracach Karoliny 3eylin mogą mieć znaczenie
dla badaczy literatury. Dobierane starannie pocztówki przedsta
wiają piękno ziemi francuskiej’oraz ciągle obecną na niej pa
mięć o związkach Polski i Prancji.
Obok listów 3iblioteka''Główna otrzymała od poetki 26 ksią
żek,- których jest ona autorką bądź tłumaczką.
Przedstawiony przykład działania, stanowi skromny wkiad
w to co nazyT/amy współpracą i wymianą kulturalną obu narodęw.

JADWIGA OLCZAK

Dekonspiracja ’metafizyki katalogowania” .

Recenzja!
Cecile Giteaut Manuel de catalogage. Auteurs - titles.
P. 1-2. Paris, £cole Nationals Superieure des Bibliotheques
1972

246 s.

"Manuel de catalogage*1 jest 3-cim, rozszerzonym i zmienio
nym wydaniem podręcznika "Sraveaux pratiques de catalogage",
którego 1-sze wydanie ukazało się w 1961, drugie w 1962 roku.
Nowy pedręcząik zawiera nie tylko znowelizowaną treść uwz
ględniając wydane w latach 1962-1970 nowe normy z zakresu katalo
gowania, ale wprowadza równie! nowy, ciekawy układ materiału wy
korzystując 'możliwości nowoczesnej techniki reprograficznej. Za
mieszczone w przykładach i ćwiczeniach liczne faksymilia wydaw
nictw połączone jasnym i zwięzłym komentarzem z przykładowo po
danymi opisami katalogowymi, eliminują wrażenie abstrakcyjności
reguł, oraz podkreślają scisłe zależności między przepisem,
książką i katalogiem bibliotecznym.
Zrozumienie tych związków i wzajemnych relacji przyczynia
się do rozproszenia mitu o "metafizyce katalogowania", jak to
zartcbliv.'ie określają /również i francuscy/ początkujący biblio
tekarze, trudności w wyborze odpowiedniego przepisu do konkretnej
publikacji.
Autorka, powołując się na doświadczenia nabyue w długolet
niej pracy dydaktycznej, dzieli wypadki niepowodzeń w opanowaniusztuki katalogowania na dwie kategorie:

-

adepci nauki katalogowania zaszokowani sztywnym, praw

nym charakterem norm, przepisów i reguł, stają się niezdolni’
do hierarckizowania problemów i załamują się w zetknięciu z
przypadkiem kompleksowym bądź nietypowym,
'-

lub, nastawieni negatywnie do wszelkiego rodzaju auto

matyzmu myślowego, odmawiają stosowania reguł, których sensu
nie pojęli, czerpiąc błędnie argumenty z faktu istnienia róż
nic w katalogach różnych typów bibliotek.
Nauka katalogowania powinna więc polegać na nauczeniu tego
co nazywamy "dyscypliną katalogowania", a co polega na uświado
mieniu celu 1 konieczności konsekwentnego stosowania przepisów,
oraz przekonania o tym, że katalogowanie nie kończy się z chwi
lą sporządzenia opisu, ale je6t jednym z etapów budowy katalo
gów. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy trwa proces mię
dzynarodowego ujednolicania zasad katalogowania, staiym zmiano
ulegają formy wydawnicze publikacji, a rosnące potrzeby ’
użyt
kowników zmuszają do unowocześniania katalogów bibliotecznych.
Bibliotekarstwo francuskie nie doczekało się jeszcze ca
łościowo opracowanej instrukcji katalogowania; zastępuj-, j;.
normy omawiające szcaegółowe zagadnienia katalogowania, insert:
tażowe wydawnictwa Direction des 3ibliotheąues, drukowano kata
logi nabytków Bibłiotheaue Rationale, 3ibliographie de la rran
ce. a tej sytuacji podręczniki do nauki katalogowania wydawane
■przez mecie Naticnale Superieure des Bibliotheąues, nie tylko
uczą, ale i w codziennej pracy bibliotekarza zastępują nie ist
niejący zbiór reguł i przepisów.
"żanuel de cataiogage" składa się z dwóch części. Gs-;=c
drugą wypełniają objaśnienia i rozwiązania tonaż 7C ćwiczeń.

.*

Pierwsza część składa się z kilku działów: Dział ogólny/omawia
konstrukcję opisu katalogowego i bibliografię załącznikowy roz
dział zawierający 32 przykłady zaopatrzone komentarzem i przepise.
i

ml; dodatki - dane niezbędne przy ustalaniu formy hasła osobo
wego i adresu wydawniczego; ćwiczenia na które składają się fak
symilia kart tytułowych i innych preliminarlów będących źródłem
danych do opisu wydawnictwa; całość zamyka indeks przedmiotowy.
Przydatność i wartość' dydaktyczna zestawu przykładów 1 ćwi
czeń omówiona została juź na wstępie. Zestawienie faksymiliów
wydawnictw, opisu katalogowego 1 odnośnych przepisów katalogowa
nia, pozwala na zorientowanie się w metodzie opisywania publi
kacji, w zasadach wyboru hasła i organizacji katalogu.
Francuskie zasady katalogowania formowały się pod wpływem
instrukcji anglo-amerykańskiej, dostosowanie się do postanowień
międzynarodowych nie zrewolucjonizowało katalogów alfabetycznych*
Wciąż jeszcze obce nam pojęcie hasła korporatywnego w bibliote
kach francuskich miało już swoje tradycje, zakres pojęcia ciała
zbiorowego od czasów konferencji paryskiej /1961/ uległ nieco
zawężeniu i ściślejszemu sprecyzowaniu, tak jak i w innych kra
jach. "ifanuel de catalogage" wymienia następujące kategorie au
tora korporatywnego: zbiorowości prywatne, instytucje publiczne,
uniwersytety, instytuty uniwersyteckie, organizacje międzynaro
dowe, centralna administracja państwowa, administracje lokalne,
kongresy. Ciało zbiorowe traktowane jest jako autor publikacji
oficjalnych o charakterze administracyjnym, publikacji będących
rezultatem badań naukowych lub technicznych jakiegoś ciała zbio
rowego /ankiety, kwestionariusze badań zespołowych/, publikacji
których zawartość /treść/ jest ściśle związana z nazwą instytucji

Hasło korporatywne składa się z oficjalnej nazwy insty
tucji i nazwy miejscowości. Nazwy instytucji centralnej adminis
tracji państwowej poprzedzone są nazwą kraju, lokalnych adminis
tracji - nazwą

miasta. Pomocą przy ustalaniu formy nazw autora

korporatywnego służą wydawnictwa: "Bottin administratif" dla
administracji francuskiej i "Listę Internationale de formes
approuvees pour le catalogage des noms d'etats", opracowane
przez Honor! Suzanne i wydane przez P U B w 1964 roku, dla nazw
krajów.
W katalogach bibliotek francuskich stosuje się również,
mało znany u nas typ hasła, "hasło ujednolicone". Hasłem ujed
noliconym jest tytuł konwencjonalny, grupujący w jednym miejscu
w katalogu różne wydania klasycznych tekstów religijnych, lite
rackich lub prawnych. Dla klasycznych literackich

tekstów śred

niowiecznych tytułem ujednoliconym jest tytuł najbardziej znany
w języku oryginału, pomocą w ustalaniu tego tytułu jest publi
kacja FIAB "Listę internationals de vedettes uniformes pour ies
clasgiques aedievaux" opracowana przez Hoget Pierrot.
Odmienną formą hasła ujednoliconego jest "hasło foray".
Grupuje ono opisy pod nazwą formy piśmienniczej lub wydawniczej.
%
Jako najczęściej spotykany przykład autorka zamieszcza formy
"exposition" /wystawa/ i "melanges" /księga pamiątkowa/.
Hasło ujednolicone, tale jak i hasło korporatywne, składa
się zwykle z kilku elementów. Oprócz właściwego hasła umieszcza
się i krótkie określniki, bliżej charakteryzujące publikację,
ułatwiające poszukiwania. Są to najczęściej określniki miejsca
i czasu.
Przykłady i ćwiczenia podają tylko wzory opisów głównych
i odsyłaczy - przy, powszechnie już stosowanym, mechanicznym

powielaniu kart katologowych; problem foray opisu pomocniczego
traci znaczenie - jest to bowiem powielony opis główny z dodat
kowym hasłem.
Pomocą w rozwiązywaniu zagadek katalogowania i uzupełnie
niem przepisów i reguł zawartych w podręczniku są dodatki. Op
rócz informacji dotyczących formy hasła osobowego, danych bib
liograficznych, wykazu stosowanych skrótów, kalendarzy, nazw ob
cych, autorka zamieściła tu również skrócone przepisy katalogo
wania starodruków i zasady szeregowania alfabetycznego. W wielu
wypadkach udziela również cennych wskazówek bibliograficznych,
skierowując, katalogujących do właściwych wydawnictw informacyj*v
nych.
"Llanuel" uczy katalogowania na podstawie przykładów wydaw
nictw francuskich, książce obcej poświęca zaledwie 4 przykłady,
są to publikacje w językach zachodnio-europejskich: niemieckim,
angielskim, hiszpańskim. Katalogowanie druków w alfabetach od
miennych od alfabetu łacińskiego jako sprawa dalej posuniętej
specjalizacji, została pominięta w omawianym podręczniku. Biblio
teki francuskie prowadzą oddzielne katalogi dla druków w alfabe
tach obcych, nazwiska autorów występują w fermie transkrybówanej,
jedynie odsyłacze dla transliterowanej formy pozwalają na odtwo
rzenie oryginalnej formy nazwiska.
Ogólnie "Kanuel" jest dobrze ocenianym podręcznikiem. Su
zanne Honor!, przedstawicielka Praneji w Stałym Komitecie Dorad
czym Komisji d.s. Katalogowania IPLA, wymienia go wśród kilku
,
2/
oerdso dgbrych podręczników katalogowania ..Ciekawy układ ma
teriału, atrakcyjna forma wydawnicza, estetycznie i przejrzyście
rozmieszczony tekst, zachęcają do bliższego zainteresowania się
podręcznikiem i wzbudzają wrażenie, że katalogowanie jest niemal

rozrywką "łatwą, lekką i przyjemną".
Na zakończenie kilka informacji. o wydawcy podręcznika,
pierwszej państwowej, wyższej szkole 'bibliotekarstwa we Francji
mcole Nationale Superieure des Bibliotheąues została powołana
dc życia dekretem z dn. 13 lipca 1963 roku, r. rok porem dekret
z dn. 12 czerwca zatwierdza jej prograzynauczania. Jej nazwa pc
czątkowo brzmiała "icele Nationale Superieure de Bibliothecaires", ale nie tylko nazwa uległa zmianie, zmieniały się rć\;,nież
programy, systemy i zakresy nauczania. Jest to szkoła, która
kształci bibliotekarzy na różnych poziomach i dla różnych cyców
bibliotek. Kandydaci z dyplomem studiów wyższych, zdają egzamin
konkursowy sprawdzający ich zdolności do. zawodu, znajomość języ
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ków obcych, oraz ogólny poziom kultury. Po roku otrzymują "diplom superieur de bibliothecaire" - najwyższy stopień jaki na
daje szkoła swoim absolwentom.
Jednocześnie, prowadzi się szkolenie na poziomie maturalnym,
kształcącym "sous bibliothecaires" - bibliotekarzy niższego
stopnia, zatrudnianych w bibliotekach miejskich, zakładowych,
szkolnych. Około 60-ciu absolwentów różnych kierunków opuszcza
co roku szkołę, wzmacniając kadry zawodowe nie tylko Paryża,
«
gdzie mieści się szkoła, ale i dalszych prowincji Francji.
ENSB, w ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia, wydała
kilka podręczników z zakresu opracowania zbiorów. 'Siększość z
nich to uzupełnione, przerobione wznowienia znanych już i wy pro
bowanych publikacji Direction de Bibliotheque i Biblio cheque
Nationale.

Przypisy
1/ Suzanne Honor!: Le catalogage en France. International Cata
loguing 1973 vol. 2 nr 3-5 /opracowanie tego artykułu p.t.:
Problemy unifikacji przepisów katalogowania we Francji, w
Biul. Bibl. Gł. DiJCS 1974 H. 22 nr 3/4 s. 3-8./
2/ tamże
3/ informacje zaczerpnięte z art. Paule Salvan: L*Bcole natio
nals superieure de bibliothecaires de Paris. Bull. UNESCO
Bibl. 1965 vol. 19 nr 4 s. 216-217.

TERESA BATORSKA
DO PARYŻA I Z PCWROTiii PRZEZ 6 PAŃSTW I 8 GRANIC
Sprawozdanie z wycieczki turystycznej

T r a s a

p o d r ó ż y

/Wymieniam kraje i miejscowości

zwiedzane, a rejestruję tylko zabytki oglądane w Paryżu; o tniejseach czy obiektach widzianych z autokaru informuję: przejazd
-rzez .../.
Dzień 1: JUGOSLAVSIA. Samolotem z v7arszawy do Zagrzebia. Przejazd
nowoczesną dzielnicą miasta. Łubiana. Bied, Jezioro. Krańska Góra.
Dzień 2. Przejście graniczne Fodkoren w górach Karawankach. AUST
RIA: Przejazd przełęczami Alp, doliną rzeki Drawy /Drau/ przez
Villacn, Spittal i Greifenburg, dalej od Lienzu nową autostradą
tyrolską obok rzeki Izoli /Isel/. Przejazd 5 ’
Am FeIbertauemtun
nel mijając po zachodniej 6tronie szczyt Gross Glockner, postój.
Przejazd przez iittersill. Kitzbhhel. Innsbruck. LIECHTENSTEIN:
Vaduz.

Dzień 3. Vaduz. SZWAJCARIA: Jezioro Walensee, Zurych. Ba-

zylea. Dzień 4. FRAKCJA: Przejazd, przez Belfort, Vesault, Langrea i Chaumont. Colombey-des-Deux-Eglises, grób Ch. de Gaulle"a.
Przejazd przez Troyes i Sens /?/. Ogrody Fontainebleau. "Auto
stradą słońca"' Paryż - Lyon przez bramę Orleańską /Perte d'Orle
ans/ do hotelu "Corona" w Paryżu przy ul. Rodier 4 między Operą
a Uontmartrem. Dni 5 - 7 :

Paryż. Zwiedzanie miasta głównie auto

karem oraz pieszo - przy oglądaniu najbardziej znanych i cennych
zabytków: plac i kolumna Vendome, plac Concorde, katedra Notre
Dame, pałac Inwalidów, wieża Eiffla - 1. piętro, plac Ch. de
Gaulle /Etcile/, Champs-Elysees, Opera, plac Plgalle, wzgórze
Montmartre - plac Tertre i bazylika Sacre^joeur. Przejazd przez
dzielnicę Defence. Wersal. Parły 2 - dzielnica mieszkaniowa bo
gaczy, luksusowy dom towarowy. Powrót przez lasek Bulońskl. Luwr
Spektakl w Folies-Bergeres.
Wolny czas przeznaczono głównie na indywidualne obejrzenie polo
ników. Część osób pojechała na cmentarz Pere-Lachaise. Wybrałam
samotną wędrówkę pieszo, autobusem miejskim i metrem do Dziel
nicy Łacińskiej i na Wyspę Saint-Louis. Po drodze księgarnie pol
skie przy ul. Drouot 25 i 3d Saint-Germain. Kościoły - miejsca
kultu emigracji polskiej: Saint-Germain-de-Pres z nagrobkiem Ja
na Kazimierza oraz Saint-Severin z obrazem Matki 3oskiej Ostro
bramskiej, przywiezionym tu przez A. Towiańskiego. Rzut oka na
Hotel Lambert od strony mostu i z bramy na podwórze; dalej nie
woino - własność prywatnal Biblioteka Polska przy ^uai d Orleans 6
5. Na ścianie małego podwórza marmurowe tablice jej fundatorów,
m.in. >7i. Mickiewicza oraz miast polskich, jak Łódź, Poznań.
Biblioteka ma ok. 150 tys. zbiorów i zatrudnia 10 osób. Na par
terze duża ciemna pracownia, pełna czasopism /cała sterta "Dia
logu"/ oraz widniej sza, bo od strony Sekwany, czytelnia na ok.

30 miejsc. Na X piętrze 3 pokoiki Muzeum A. Mickiewicza: biurko
poet; z poplamionym bibularzem, rękopis; "Romantycznosci” , "Dzia
dów" i In., dużo informacji prasowych o Legionie Mickiewicza i
życiu emigracji polskie;. Na II piętrze od strony Sekwany sala
posiedzeń Towarzystwa Historyczno - Literackiego z portretami
założycieli biblioteki. Obok salonik F. Chopina: odlew ręki i
maska pośmiertna, pukiel włosów, dużo nut, wysoki fotel, który
stał u węzgłowia umierającego Chopina, 2 portrety. Dalej salka
obrazów Teofila Antoniego Kwiatkowskiego, głównie portretów
Chepina. Mała sala mieszcząca wystawę o historii biblioteki i
Wyspy Sw. Ludwika. Po drugiej stronie Sekwany stoiska buklnistów.
Późnym wieczorem w małej grupie spacer Polami elizejskimi i cie
kawszymi ulicami miasta.
Dzień 8. Przejazd odcinkiem autostrady Paryż - Lyon. Dijon - "ma
ły Paryż". Przejazd przez Auxonne, Dole. Przekroczenie granicy
pod pasem startowym lotniska francusko - szwajcarskiego w FerneyVeltaire. SZWAJCARIA: Genewa, jezioro Leman. Dzień 9. Genewa.
FRANCJA: Chamonix-Mont-Blanc. Kolejką linową na lodowiec i.ier de
Glace. Przejazd 11 km tunelem pod uont Blanc. WŁOCRI: Courmayeur.
Przejazd doliną rzeki Aosty. .-ediclan. Garda, jezioro /Lago di
Garda/. Dzień 10. Werona. Padwa. Wenecja, przejażdżki vaporetto
o zachodzie słońca i nocą po Canale Grande. Dzień 11. Wenecja.
JUGOSŁAWIA: Portoroż /Psrtorose/, pobyt w Grand Hotel Pałace.
Dni 12 i 13. -Portoroż, wypoczynek nad Adriatykiem. Wycieczki do
miejscowości Piran /Pirano/ i Koper /Capadistria/. Dzień 1h. Pcrtoroż. Groty w Posoojnej. Przejazd przez Lublanę i nocleg na
przedmieściu Zagrzebia. Dzień 15. Przejazd ulicami starego Za
grzebia. Samolotem do warszawy.

O g ó l n e

u w a g i
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w y c i e c z c e .

Organizatorami

wycieczki od 11 do 25 czerwca 1977 r. były instytucje turystyczne
pclski "Sports-Tourist" i jugosłowiański "Kompas". "Program 84"
wycieczki projektował Svetozar Graovac. Dzięki oparciu o gościnny
kraj jugosłowiański wycieczka mogła być nieco dłuższa, z bogat
szym programem, raczej nietypową dla Polaków trasą i stosunkowo
niedroga /25 tys. zł + opłaty paszportowe + 2 tys. zł kieszonko
wego na wymianę tranzytową; podczas gdy ośmiodniowa wycieczka
"Orbisu" samolotem do Paryża kosztowała ponad 21 tys. zł/..
W wycieczce brało udział, poza obsługą tecbniczną i pilota
żem, 30 osób z różnych stron Polski. Skład osobowy wycieczki był
mniej więcej wyrównany pod względem wieku i wykształcenia. Grupa
miała "zacięcie" i zamiłowania turystyczne, była także zdyscypli
nowana i punktualna.
W Bkutecznym pielęgnowaniu i utrzymaniu do końca tych przy
miotów, niezbędnych w czasie każdego wyjazdu turystyczno - krajo
znawczego, współpracował aktywnie z uczestnikami odpowiedzialny
przewodnik Jugosłowianin, Svetozar Graovac. Jest to popularny
pilot - przewodnik, znany nie tylko w PolBce ale i w innych kra
jach, doskonały znawca realiów życia i zabytków sztuki krajów
zachodnich, "kopalnia wiadomości" o Polsce.

»

Znajomość trasy przez przewodnika, nienaganna organizacja,
sprawność kierowcy, wygodny autokar,.dobre warunki hotelowe, zdro
we i smaczne wyżywienie oraz wspaniała pogoda sprawiły, że uczesz
nicy wycieczki zachowali do końca dobrą kondycję i mogli w pełni
korzystać z bogatego programu imprezy a nawet go powiększyć
/m. in. poza planem były ogrody Fontainebleau i Padwa/.
Otrzymaliśmy dużo folderów i planów. Informacje o krajach,
przekazywane przez przewodnika w języku polskim, były różnorodne,

dotyczyły bowiem nie tylko ich kultury i sztuki ale także geo
grafii, przyrody, sytuacji gospodarczej i politycznej. Dzięki
wiedzy przewodnika i zainteresowaniom uczestników wycieczka by
ła nastawiona na polonika: iflcażdej niemal zwiedzanej miejscowoś
ci nasz pilot "Svetko" wskazywał na najdrobniejsze nawet okruchy
polskości w oglądanych zabytkach jak również informował przy
okazji mijanych krajów i miejscowości o ich historycznych i współ
czesnych powiązaniach z Polską i Polakami. Ha ten temat odbywały
się też konkursy w autokarze. Wypada tylko żałować, że z braku
czasu i dewiz nie byliśmy w muzeum w Bapperswllu i nie objechali
naokoło jeziora Leman z drogimi sercu Polaków miastami Merges,
Lozanną i Vevey.
Przejechanie autokarem ok. 4 tys. km trasy, często w trud
nych warunkach wysokogórskich /m. in. jedyny w Europie zjazd 21°
za Podkoren w Alpach austriackich, pokonany przez kierowcę auto
karu na pierwszym biegu/ było też pokazem jazdy i prawdziwą at
rakcją dla "samochodziarzy".
Od strony turystycznej obejrzenie bezpośrednio po sobie kil
ku krajów dało możność interesujących porównań ich przyrody, sta
nu gospodarczego, budownictwa i kultury. Ogólny zachwyt wzbudziły:
ośnieżone Alpy i "czekoladowe" domki tyrolskie, malownicza dolina
Aosty, "koronkowa" Venecja i szokująca nowoczesnością architektu
ra Jugosławii. Atrakcyjna i kształcąca wędrówka przekrojowa przez
kilka państw i granic pozostanie na długo w pamięci uczestników.
V y k a z

aktualnych

prze. w e d n i k ó w

w języku

polskim po omawianej trasie /w wyborze/:
1. Barbag Józef: "Iskier" przewodnik: panorama świata. Vwa, Iskry
1974, 35& s. U . mapki 16* /Krótkie charakterystyki krajów/.
2. "Iskier" przewodnik po stolicach świata. Z ros. przeł. J. Bar-

bag i J. Keczy. Oprać. nauk. J. Baxbag. Wwa, Iskry 1970,
444 s. 11.
3« Torańska Teresa, Górkot Andrzej: Europa za 100 dolarów. V w a ,
Sport 1 Turyst. 1975, 272 s. mapki, plany 16* blbliogr. /In
formacje o krajach 1 miejscowościach/.
4. Skulska Wilhelmina: Szwajcaria, Mały przewodnik turystyczny,
Wwa, Kraj. Ag. Wydaw.BSW "Prasa Książka Buch" 1976, 72 s.
11. mapa 8*.
5. Paryż. Przewodnik po Paryżu. Tłum. Tadeusz Domański. Paris,
Compagnie Rationale Air Prance 1962, 256 /&/ s. il. 16*
/s. 9-175: omówienie zabytków w układzie abecadłowym/.
6. Wlnczakiewicz Jan: Polak zwiedza Paryż. Przewodnik. Przedm.
J. P. Palowski. Wyd. 2. Paris, Księgarnia Polska 1974, 124
/8/ s. 16* + luż. wkładka: Paris plan metro - autobusy. /Po
lonika paryskie/. 17 Ffr.
7* Szałas Boman: Włochy. Mały przewodnik turystyczny. Wwa, Kraj
Ag. Wydaw. BSW "Prasa Książka Buch" 1975, 64 s. 11. mapki,
plan 8*.
8. Bazylika świętego Antoniego /w Padwie/. Mały przewodnik.
Padova, Messagero dl S. Antonio /po 1970/, 51 a. 11. plany
16*.
9* Vsevolzskaja Svetlana: Wenecja. Przeł. z ros. Irena Dulewi\

czowa. Wwa, Wydawn. Art. i Film. 1975, 223 s. il. mapka 16"
bibllegr. Artystyczne Stolice świata.
10. Zaremba Ewa: Przewodniki i informatory turystyczno - krajo
znawcze w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS wydane w latach
1970 - 1975* - Biuletyn Biblioteki Głównej BUGS w Lublinie
1975 nr 1/4 s. 43 - 79. /Przewodniki po Jugosławii: poz. 225
- 260, 262./

