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form uł kalam burow ych Irzykowskiego należało wyrażenie „hasłem  
i hałasem ” (s. 200), spotykane też w formie „hasłowiec-hałaso- 
w iec” (s. 370) czy „hasła-hałasy” (s. 513). Innym  takim  w yraże
niem  było „niezrozum ialcy-zarozum ialcy” (s. 120), a „niezrozu- 
m ialstwo” stało się jedną z głównych idei polemicznych kry tyka. 
W ymieńmy jeszcze takie dowcipne zdania, jak: „p. M iller na końcu 
przytacza i przytłacza mnie wielu mocnymi nazwiskami Zachodu” 
(s. 430—431), „Niechby się czuło, że się coś w ew nątrz (w utw orach 
Kadena-Bandrowskiego) dzieje, przygotowuje, kotłuje... że coś świ
ta, a nie tylko św ista” (s. 607).
Czekając na pełne w ydanie pism Irzykow skiego6, takie, jakiego 
doczekał się bohater Beniaminka, musimy na razie kontentow ać się 
kieszonkowym wyborem. W yborność wszakże całości sm akujem y 
i dziś już — metonimicznie: pars pro toto. Totalny Irzykowski okaże 
się pewnie zdum iewającym  kieszonkowcem (Dobrodziejem złodziei'.), 
o którym  naw et nie dają znać w przybliżeniu dotychczasowe wy- 
bory-kieszonkowce.

Jerzy Paszek
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Drogi studenckiej prasy

Czasopisma studenckie w  Polsce (1945—1970). Pod re
dakcją Andrzeja K. Waśkiewicza. Warszawa 1975 
SSP „Universitas”, ss. 398.

Czasopiśmiennictwo studenckie jest niezm iernie 
interesującym  zjaw skiem  socjologicznym i kulturalnym , a jego 
historia stanowi czytelny fragm ent najnowszych dziejów naszego 
kraju  — prasa studentów  i młodej inteligencji nie ograniczała 
swych zainteresow ań do spraw własnego środowiska, lecz proble
m y życia akademickiego wiązała z problem am i ogólnospołecznymi. 
Ubóstwo środków i improwizacja organizacyjna, tak  u trudniające

6 Zająłem się sprawą języka esejów Irzykowskiego, gdyż sądzę, że niesłusz
nie pominął tę kwestię W. Głowala w swoim „Wstępie”. Natomiast nie próbo
wałem mówić, co Wybór pism krytycznoliterackich  pominął, gdyż jest to 
źle postawione pytanie: 1) edytorsko „wybór” powinien towarzyszyć „całości” 
(wtedy m. in. okaże się, jakie to 99°/o tekstów rozproszonych Irzykowskiego 
nie zostało objęte wydaniami książkowymi), 2) „wybór” jest zawsze połą
czony z subiektywnym nastawieniem edytora (a tylko czasem i obiektywnym  
czynnikiem — np. z kryzysem papierowym), więc po co nadbudowywać tu 
jeszcze subiektywizm recenzenta. Także biorąc pod lupę aparat krytyczny 
Wyboru  należy pamiętać, że normalną koleją rzeczy najpierw powinny istnieć 
wydania krytyczne i komentowane dzieł Irzykowskiego, a potem dopiero 
„bezbłędne” popularnonaukowe wybory i przedruki (por. piękne wydanie 
Ludzi żywych  w 1975 r. oparte na 3 tomie Pism  T. Żeleńskiego-Boya z 1956 r.).



funkcjonowanie pism od strony  technicznej, stw arzają zarazem 
możliwości spontanicznego, powszechnie dostępnego działania kul
turowego. Jednym  z bardziej charakterystycznych rysów prasy 
studenckiej (zresztą całej działalności ruchu studenckiego) jest prze
sunięcie punktu  ciężkości z w ytworów czynności na ich twórców. 
Ocena czasopiśmiennictwa akademickiego, biorąca pod uwagę tylko 
efekty końcowe, byłaby niska, ale zarazem rozm ijałaby się zupełnie 
z istotą ocenianego zjawiska. Poza latam i 1956— 1958, kiedy to 
pisma studentów  i młodej inteligencji znalazły się w czołówce 
polskich periodyków społeczno-kulturalnych, poziom większości cza
sopism studenckich odbiega od poziomu obowiązującego w prasie 
„zawodowej” . Ale to w niczym nie dyskredytu je  wydawniczego 
ruchu studenckiego. Jeśli spojrzym y na om awiane zjawisko z w łaś
ciwej perspektyw y, w tedy ujaw ni ono swe wartościowe oblicze, 
a historia czasopiśmiennictwa studentów  odsłoni dynam ikę i d ra
m atyzm  swego rozwoju. Gdy mówimy o dom inującej roli procesu 
w ytw arzania, a nie produktu, to chodzi nie ty lko  o najbardziej w i
doczną funkcję w arsztatow ą (ćwiczenie spraw ności i podnoszenie 
samoświadomości), lecz o względnie swobodną ekspresję osobowoś
ci autorów i redaktorów.
Ale co to właściwie znaczy prasa studencka? A utorzy Czasopism 
studenckich w Polsce (1945—1970) w yodrębnili z całości publikacji 
studenckich blok wydaw nictw prasowych ze w zględu na spełnianie 
k ilku warunków: posiadanie zew nętrznych cech czasopisma — sza
ta graficzna, ciągła num eracja; zbiorowa redakcja; publikowanie 
tekstów aktualnych; szereg druków pod tym  sam ym  ty tu łem  lub 
choćby początkowy zam iar kontynuow ania wydaw nictw a. Nie speł
niły w arunków  klasyfikacji roczniki (za słabo zaznaczona periodycz- 
ność), alm anachy (stanowią zam kniętą całość), kalendarze itp. Reje
strow ano natom iast prasowe dodatki studenckie sam oistne (z odręb
ną num eracją i pagmą) i niesam oistne oraz kolum ny i stałe rubryki 
zaopatrzone w stałą, w łasną winietę. Andrzej Krzysztof W aśkie- 
wicz dokonał we wstępnym, teoretycznym  szkicu klasyfikacji s tu 
denckich czasopism, jako k ry teria  przyjm ując zasięg pism, ich do
stępność i tem atykę. W yróżnił on dziesięć następujących klas: 1) po
pularne m agazyny adresowane potencjalnie do wszystkich czytel
ników, np. „ itd” ; 2) ogólnopolskie pisma społeczno-kulturalne — 
„Po P rostu”, „S tudent” ; 3) czasopisma branżowe przeznaczone dla 
studentów  i absolwentów określonych uczelni, choć powszechnie 
dostępne, np. „Pólitechnik” ; 4) środowiskowe (regionalne) pisma 
społeczno-kulturalne — zielonogórskie „Środowisko” ; 5) dodatki do 
pism codziennych lub rzadziej innych periodyków. Dotychczas w y
mienione typy  czasopism studenckich łączył niespecjalistyczny cha
rak te r i szeroki krąg czytelników, także ze środowisk pozastu- 
denckich. Następne kategorie to pisma bardziej wyspecjalizowane 
i o ściślej określonym  kręgu odbiorców: 6) pism a uczelniane roz
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prowadzane z reguły w kolportażu wewnętrznym , są to pism a nie- 
specjalistyczne, ale adresowane tylko do studentów danej uczelni; 
7) biuletyny (ogólnoinformacyjne, organizacji młodzieżowych, agend 
ZSP, okolicznościowe); 8) periodyki naukowe — ogólnopolskie („Ję
zykoznawca”), środowiskowe, wydziałowe; 9) pisma studyjne 
(„O rientacja”, „Agora”) łączące cechy pisma literackiego i periody
ku  koła naukowego; 10) wydaw nictwa okolicznościowe.
W kilku szkicach podjęto próby periodyzacji ćwierćwiecza 1945— 
1970. Najbardziej przekonyw ająca wydaje się pozycja w yodrębnie
nia czterech etapów rozwojowych. Pierw szy obejm uje — lata 
1945— 1948 — okres narodzin życia akademickiego i odbudow y 
szkolnictwa wyższego. Ruch studencki, a wraz z nim  i prasa, jest 
zróżnicowany. Jak  pisze Waśkiewicz:

„na uczelniach, oprócz Bratniej Pomocy, działa AZWM «Życie», sekcje aka
demickie OMTUR-u (niektóre z nich przyjmują nazwę Związku Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej), działają koła Polskiej Akademickiej Młodzieży 
Ludowej, koła ZMW «Wici», przez krótki okres także «Jedność», będąca 
sekcją akademicką Stronnictwa Pracy, sekcje akademickie tworzyło także 
PSL, w niektórych ośrodkach działa także Akademicka Organizacja Syjoni- 
styczno-Socjalistyczna w Polsce (...) W roku 1947 powstaje Krajowy Komitet 
Koordynacyjny Polskich Organizacji Studenckich, przekształcony w lutym  
1948 w Federację Polskich Organizacji Studenckich, wreszcie na Zjednoczo
nym Kongresie Studentów (Wrocław 18—19 VII 1948) zostaje utworzony 
Związek Akademicki Młodzieży Polskiej, stanowiący autonomiczną część ZMP” 
(s. 7—8).

W pierwszym  okresie ukazało się ponad 40 czasopism. Drugi okres 
działalności prasy studenckiej przypada na lata 1949— 1955, w k tó
rych nadm ierna centralizacja i instytucjonalizacja ruchu studenckie
go w płynęła na osłabienie dynam iki i zmniejszenie różnorodności 
czasopism studenckich — staw ały się one „nie głosem studentów , 
ale przedłużeniem  dydaktyczno-wychowawczej działalności uczelni 
(jako instytucji). Zgodnie z program em  nie były to pisma studenckie, 
były wspólnymi organam i ZOZ ZNP, KU PZPR, ZU ZMP, KU ZSP” 
(s. 9). W tym  okresie ukazało się 27 tytułów. Stosunkowo dużą 
działalność rozw ijały koła naukowe wydające swoje biuletyny; 
szczególnie aktyw ny był ośrodek KUL-owski w ydający szereg pism 
kół naukowych: „Polonista” , „Se Scop”, „Filozofia”, „Prace Sekcji 
Językoznawczej”, „H oryzonty”, „Przegląd E tyczny” .
Następny okres (1956— 1958) to wielkie lata prasy studenckiej. 
Miejsce małych, specjalistycznych magazynów zajęły pisma podej
m ujące problem y całego społeczeństwa, adresowane do wszystkich 
odbiorców, osiągające duże (na owe czasy wielkie) nakłady. Ukazu
je się wówczas wiele redagowanych na wysokim poziomie czasopism 
studentów  i młodej inteligencji: „K ontrasty” , „Poglądy” (maksy
m alny nakład 14 000 egzemplarzy), „Po P rostu”, „Uw aga”, „W ybc-



je” (30 500), „Zebra” (13 500). Czw arty okres, obejm ujący lata 
1959— 1970, odznaczał się dużą ilością nowych tytułów, ale nie
wiele pism uzyskało popularność i uznanie poza granicam i rodzimej 
uczelni czy środowiska.
Czasopisma studenckie w  Polsce (1945— 1970) są książką bardzo w ar
tościową i powinny stać się w ydarzeniem  w środowisku młodych 
twórców kultury . Szczególne uznanie budzi praca redaktora tomu 
Andrzeja K. W aśkiewicza, autora metodologicznego wstępu, kilku 
szkiców monograficznych i może najcenniejszego tekstu  — biblio
grafii wszystkich (oczywiście wszystkich odszukanych i zarejestro
wanych) czasopism studenckich. Bibliografia ta  ukazuje rozm iary 
ruchu czasopiśmienniczego środowisk akademickich w k raju  po II 
wojnie światowej — doprowadzona do 1972 r. daje opisy 327 pism. 
Układ książki przejrzysty; w pierwszej części monografie środowisk, 
w drugiej ciekawie na ogół przedstaw ione wizerunki najciekaw 
szych pism studenckich (razi tu  opublikowanie brudnopisu Jerzego 
Leszina). Na końcu znajdują się konieczne w tego rodzaju publika
cji indeksy: tytułów  czasopism i nazwisk. W artość książki podnosi 
obfity m ateriał ilustracyjny. Kończąc pozwólmy sobie na akcent li
ryczny — kilka fragm entów  opisujących najw ybitniejsze i n a jtru d 
niejsze przedsięwzięcia m łodych twórców wywołuje prawdziwe 
wzruszenie, jak zawsze kiedy napotykam y ludzi działających w y
trw ale i bezinteresownie.

Krzysztof Dybciak
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O recepcji Heideggera .

Od pewnego czasu strum ień nowo pow stają
cych książek wezbrał do rozm iarów powodzi. „Turgieniew raz ofia
rował jej jedną ze swoich powieści” —  wspomina swą babkę Ber
trand  Russel — „której jednak nigdy nie przeczytała, i uważała go 
jedynie za kuzyna jakichś swoich przyjaciół. Uświadamiała sobie, że 
pisze książki, ale to samo robili nieomal wszyscy inn i”. Dzisiaj 
można by to powiedzieć z dużo m niejszą przesadą. Piszą wszyscy —
0 wszystkim. A jednak liczba stron napisanych o Heideggerze jest 
zjawiskiem  bez precedensu. Trzeba wziąć do ręki wydaw aną sukce
sywnie przez H ansa-M artina Sassa bibliografię heideggerianów, by 
zdać sobie sprawę, o jak  wielkie liczby tu  chodzi! 1 Około 4 tysięcy 
pozycji (do 1972 r.) lite ra tu ry  trak tu jącej o Heideggerze. Praw ie 
300 przekładów na języki obce: francuski, angielski, hiszpański,

1 H.-M. Sass: Materialien zur Heidegg er-Bibliographie 1917—1972. Meisen
heim am Glan 1975 Verlag Anton Hain.


