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Z pokolenia
niepokornych
H elen a Radliń ska o ksią ż ce i służ bie sp ołeczn ej

Całe ż ycie Heleny Ra
dliń skiej, jej bogata
i róż norodna działalnoś ć
społeczna, naukowa,
pedagogiczna i pisarska
były w istocie zawsze
jednym: służ bą społecz
ną . Zawsze, niezależ nie
od czasu i miejsca,
oznaczało to działanie
na rzecz dobra wspólne
go. Dródła tej aktywno
ści się gały najgłę bszych
ideałów humanizmu
i humanitaryzmu, na
czele z wizją ś wiata lu
dzi wolnych i twórczych,
ś wiata bez jakiejkolwiek
przemocy, krzywdy, uci
sku i biedy. Nie była to
łatwa służ ba. Helena
Radliń ska, zgodnie
z nakazem sformułowa
nym jeszcze przez Sta
nisława Staszica, całe
swoje indywidualne ż y
cie podporzą dkowała
dobru publicznemu,
a takż e tym wszystkim,
którzy byli w potrzebie:
drugiemu człowiekowi,
ś rodowisku społeczne
mu, narodowi, pań stwu.
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HELENARADLIŃSKAzaczę ła swoją służ 
bę społeczną jeszcze w koń cu XIX w.
Wówczas, jako młoda osoba, rezygnu
ją c z przywilejów elity warszawskiej,
do której należ ała z racji rodzinnych,
włą czyła się w nurt patriotycznej dzia
łalnoś ci „niepokornych” - społecznych
radykałów Królestwa Polskiego. Był to
ruch społeczno-polityczny, dą ż ą cy do
kształtowania postaw patriotycznych
oraz przygotowania bojowników
o wolnoś ć kraju. Posługiwał się m.in.
szeroko rozumianą pracą oś wiatową .
Opierała się ona na ruchu tajnych
kółek samokształceniowych. W latach
1905/06 był to już bezpoś redni udział
szerokich grup oś wiatowców w rewo
lucji skierowanej przeciwko rosyjskie
mu zaborcy. Ten etap służ by społecz
nej Radliń skiej skoń czył się na Syberii,
doką d udała się ona wraz z mę ż em,
skazanym na zesłanie za działalnoś ć
w PPS.
Nową kartę biografii Heleny Radliń 
skiej otwierała szczę ś liwa ucieczka z Sybe
rii, a nastę pnie pobyt w Krakowie.
W okresie tym, przypadają cym na lata
1906-1918, Radliń ska działa na dwóch za
sadniczych obszarach: pracy oś wiatowospołecznej, skupionej teraz wokół Uniwer
sytetu Ludowego im. A. Mickiewicza, oraz
niepodległoś ciowej działalnoś ci, prowa
dzonej przez Józefa Piłsudskiego. Rychło
staje w rzę dzie bardzo bliskich współpra
cowników Marszałka. Nie dbała o karierę
własną , dzieliła sukcesy i poraż ki tego ś ro
dowiska, a gdy trzeba było dać ś wiadec
two zbrojnego czynu - walczyła na froncie
wojny polsko - rosyjskiej 1920 r.
Rok 1918 przyniósł Polsce upragnioną
wolnoś ć . Skoń czyła się noc zaborów. Zra
zu jeszcze służ ba społeczna Radliń skiej
miała charakter - jakż e wtedy potrzebnej pracy oś wiatowej, podejmowanej głównie
na rzecz materialnie i kulturowo zuboż ałe
go ś rodowiska wsi. Ś rodkiem upowszech
niają cym wartoś ci kultury i edukacji była
wówczas szkoła ludowa, biblioteka, uni
wersytet ludowy.
Jednakż e Helena Radliń ska widziała je
szcze inne zadania i moż liwoś ci edukacji

i oś wiaty w odbudowie ojczyzny z porozbiorowej nę dzy. Polska potrzebowała wy
sokiej klasy fachowców, umieją cych roz
wią zywać róż ne rodzaje potrzeb społecz
nych. Zadanie przygotowania takich kadr
podję ło założ one przez Radliń ską w 1925
r. Studium Pracy Społeczno-Oś wiatowej
przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w War
szawie. Uczelnia kształciła nowoczesnych
profesjonalistów służ by społecznej w dzie
dzinie oś wiaty dorosłych, bibliotekarstwa,
pomocy matce i dziecku, organizacji ż ycia
społecznego. Obok umieję tnoś ci warszta
towych, absolwenci tej szkoły odznaczali
się głę boko wpojonym obowią zkiem ofiar
nej i bezwarunkowej pracy na rzecz kraju.
I realizowali to zadanie, zarówno na róż 
nych obszarach ż ycia społeczno-kultural
nego II Rzeczypospolitej, jak również
w czasie wojny i okupacji lat 1939-1945,
a takż e w pierwszych latach powojennych.
Tak oto wówczas, za sprawą Heleny
Radliń skiej, oś wieceniowe normy działania
pro publico bono oraz pozytywistyczne
zasady pracy u podstaw, służ yły człowie
kowi i kulturze w nowych już warunkach
społeczno-historycznych. Ten okres służ by
społecznej Radliń skiej zaowocował jeszcze

jednym: rozległym programem badawczonaukowym, przedstawionym w takich pu
blikacjach, jak m.in.: Ksią ż ka wś ród ludzi
(1933), Stosunek wychowawcy do ś rodo
wiska społecznego (1935), (red.), Społecz
ne przyczyny powodzeń i niepowodzeń
szkolnych (1937).
Lata wojny i okupacji 1939-1945 nie
przerwały naukowej i społecznej działal
noś ci Radliń skiej. Nie poddawała się okru
cień stwom wojny ani własnej chorobie.
Prowadziła tajne zaję cia w Studium Pracy
Społeczno-Oś wiatowej, aktywnie włą czała
się w działania konspiracyjne ruchu ludo
wego, uczestniczyła w akcjach pomocy
i ratowania Ż ydów, rozwijała wizje szkoły
i oś wiaty w powojennej Polsce. Po upad
ku Powstania Warszawskiego dzieliła los
mieszkań ców stolicy wypę dzonych do
obozu w Pruszkowie.
Służ ba społeczna Radliń skiej nie ustała
po 1945 r. Wrę cz przeciwnie. Nie doś ć , ż e
trzeba było odbudowywać zdruzgotany
przez wojnę warsztat pracy akademickiej,
to jeszcze należ ało dawać odpór postę pu
ją cej sowietyzacji kraju. Wszystko to działo
się teraz już w Łodzi, bo Wolna Wszechni
ca Polska w Warszawie przestała istnieć .
W nowo powstałym Uniwersytecie Łódz
kim utworzyła Zakład Pedagogiki Społecz
nej. Skupiła wokół siebie dawnych i no
wych uczniów. I dalej uczyła tego, ż e
główną wartoś cią na tym ś wiecie jest człowiek-osoba ludzka; człowiek podmiot
a nie przedmiot, twórca a nie tworzywo,
człowiek wolny a nie jednostka zniewolo
na. Prowadzony przez Helenę Radliń ską
Zakład Pedagogiki Społecznej, jako obszar
wolnej myś li, został zamknię ty przez wła
dze w 1952 r.
Helena Radliń ska umarła w 1954 r. D o
robek tej działaczki i uczonej, nie bez
przeszkód politycznych, upowszechniany
jest jednak nadal. Mają w tym udział jej
najbliż si współpracownicy, profesorowie:
Ryszard Wroczyń ski, Aleksander Kamiń ski,
Irena Lepalczyk. Dziś , po wielu zasadni
czych zmianach w kraju, liczne i trwałe
wartoś ci tego dzieła na nowo jaś nieją peł
nym blaskiem. Znów do głosu dochodzi
edukacja rozumiana jako służ ba społeczna,
oparta na takich niezbywalnych warto
ś ciach, jak demokracja, pań stwo prawa,
wspólne dobro, dialog.

DO POJĘ CIA OJCZYZNY
NALEŻ Y KSIĄ Ż KA
Ksią ż ka i czytelnictwo to - obok
szkoły - najważ niejsze formy służ by spo
łecznej, jaką Helena Radliń ska pełniła
przez całe ż ycie. O zakresie i randze za
dań bibliotek i ksią ż ki w pozaszkolnej
pracy oś wiatowej oraz - szerzej - w służ 
bie społecznej, m ówi nastę pują ce twier-

Helena Radlińska, zgodnie z naka
zem sformułowanym jeszcze przez
Stanisława Staszica, całe swoje in
dywidualne życie podporzgdkowała dobru publicznemu, a także tym
wszystkim, którzy byli w potrzebie:
drugiemu człowiekowi, środowisku
społecznemu, narodowi, państwu.
dzenie Radliń skiej: biblioteki są „szkoła
mi obywatelstwa”. Uczą poznawania lu
dzi i stosunków społecznych, a przez
swoją powszechnoś ć i udostę pnianie
wszystkim tych samych zbiorów - szerzą
na co dzień demokrację . Ksią ż ka nato
miast „informuje i wychowuje, zespala
i pogłę bia”, jest narzę dziem indywidual
nej i zbiorowej pracy.
Samo jednak istnienie bibliotek nie
jest warunkiem wystarczają cym, aby były
one ogniskami oś wiaty i kultury, aby peł
niły rolę ś rodowiska wychowawczego. To
zadanie należ y przede wszystkim do bi
bliotekarza. Pełni on rolę przewodnika
i wychowawcy, doradza i ułatwia wybór,
jednakż e nie narzuca gotowych rozstrzy
gnię ć i rozwią zań . Jest partnerem w dia
logu, organizatorem kontaktu pom ię dzy
czytelnikiem a ksią ż ką . Tu pojawia się
istotna dyrektywa praktyczna, waż na
w czasach Radliń skiej, aktualna chyba
i dziś : „Bibliotekarz musi być nie tylko
sługą ideału, lecz i badaczem rzeczywi
stoś ci, w którą ma wprowadzać ideał”.
A to z kolei wymaga od bibliotekarza po
znania samego siebie jako czytelnika.
Jednakż e bibliote
karz, dopomagają c
rozwojow i i podno
szą c poziom kultury
społeczeń stwa, nie
m oż e gubić z pola
widzenia zdań kom
pensacyjnych, reali
zowanych wobec
tych, którzy nie
umieją czytać i pisać ,
i z tego powodu ma
ją zamknię ty dostę p
do wartoś ci kultury.
Wiadomo, jakż e roz
legły był zakres tego
rodzaju potrzeb
oś wiatowych przed
1939 r., zwłaszcza na
terenach odległych
od centrów kultury.
Co było ź ródłem
tak wysokiej rangi
społecznej ksią ż ki, bi-

11

dzielą takż e biblioteki i bibliotekarze.
Nie inaczej było z H. Radliń ską i jej
twórczoś cią .
Publikują c w 1897 r. popularną bro
szurkę Kto to byt Mickiewicz? wkroczyła
Radliń ska na szerokie pole popularyzacji
dziejów, kultury i literatury polskiej. Był to
waż ny element edukacji patriotycznej. „Ta
kie pisarstwo - wyjaś niała - było służ bą ,
nie przyczyniało się do wypowiedzenia
siebie (... ) Usiłowało zastę pować szkołę ,
podawać wiadomoś ci elementarne, inaczej
niż podrę cznik, wią zać je z przeż yciami”.
Jedną z wię kszych publikacji Radliń skiej
tego typu jest wydawnictwo W pię ć setną
rocznicę . O naszych pierwszych ksią ż kach
i uniwersytecie krakowskim (1901). Autor

blioteki i bibliotekarza? Czy tylko oczeki
wana skutecznoś ć praktyczna, realizacja
bież ą cych potrzeb? Z pewnoś cią nie tylko.
Radliń ska wprowadziła ksią ż kę w obszary
zarezerwowane dla najwyż szych wartoś ci,
wartoś ci, które tworzą rdzeń kultury. Było
to miejsce nieledwie ś wię te. Bez tego typu
odniesień ż ycie ludzi jest przeraż ają co nie
pełne i ubogie. Ksią ż ka, bę dą c czę ś cią
kultury i tradycji, istotnym elementem po
wszechnego dziedzictwa narodowego, na
pełnia - by powiedzieć za Norwidem formę treś cią , czy też przepaja byt powin
noś cią . A to oznacza nic innego, jak moż 
liwoś ć odnajdywania sensu czy też nada
wania sensu temu wszystkiemu, co czło
wiek robi. Dzię ki ksią ż ce - mówi Radliń 
ska z całą mocą - moż emy odnaleź ć swo
ją indywidualną i społeczną toż samoś ć ,
odpowiedzieć na pytanie „kim jesteś my,
ską d i doką d idziemy”. Są to są przekona
nia o wielkich narodowotwórczych moż li
woś ciach ksią ż ki, poglą dy wyprowadzone
z odległych ideałów oś wiecenia i roman
tycznej wiary w przemianę materii spo
łecznej za sprawą ksią ż ek tra
fiają cych pod strzechy. I Ra
dliń ska nie miała co do tego
ż adnej wą tpliwoś ci. Jakż e du
mnie, a zarazem zobowią zują co brzmią jej pię kne słowa:
„Do poję cia Ojczyzny należ y
ksią ż ka”. Ale jakż e jednocze
ś nie zatrważ ają co - takż e mo
ż e na tle dzisiejszej sytuacji brzmi kolejne zdanie-przestroga Radliń skiej: „Gdzie tej
ksią ż ki brak - kulturze naro
dowej grozi niebezpieczeń 
stwo”.

KSIĄ Ż KA I DZIEJE KRAJU
Ksią ż ka, zajmują c miej
sce w kulturowym sercu oj
czyzny, dzieli losy kraju
i narodu. Zarówno chwile
dobre, jak i złe. Los ten
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ka opatrzyła swoją pracę znamiennym cy
tatem z kronik Galla Anonima: „Przyjmij
cie nie moje obrobienie, lecz nasze dzieje,
oceniajcie nie robotnika, lecz złoto”.
Broszura popularna, skromny bohater
pracy oś wiatowej tamtych czasów, miała
potę ż ne wsparcie w „bibule”, druku konspi
racyjnym, przemycanym przez kordony
dzielą ce polskie ziemie. Zapewne był wś ród
nich Katechizm demokratyczny, mała ksią 
ż eczka podpisana przez Filareta Prawdowskiego. Pod tym nazwiskiem krył się nież y
ją cy już wtedy Henryk Kamień ski, pisarz
społeczno-polityczny, publicysta silnie od
działują cy na konspirację w kraju. Okreś la
ją c w Katechizmie główne cechy prawdzi
wej miłoś ci ojczyzny, pisał: „Jest to najszla
chetniejsze uczucie, które nic zawistnego
w sobie nie mieś ci - uczucie, które jest
podstawą potę gi i wolnoś ci ludów, które
każ e nam kochać wszystkich rodaków jako
braci, i wszystkim obcym ludom sprzyjać ”.
Inne miejsce ksią ż ki w ż yciu ojczyzny
odsłania broszura Radliń skiej Jak prow a
d zić biblioteki wę drowne (1922). Był to
projekt ruchomego kompletu ksią ż ek
i w zorcow ego katalogu, który miał docie
rać do „warsztatów ż ycia”, do placówek
oś wiatowych, gospodarczych, sportowych.
Do zestawu biblioteki wę drownej wcho
dziły ksią ż ki m.in. z zakresu historii litera
tury, nauczania gramatyki, geografii, przy
rody, jak również pogadanki historyczne,
krajoznawcze i geograficzne oraz poga
danki o Polsce współczesnej. Taki komplet
ksią ż ek miał w krótkim czasie dotrzeć do
najdalszych wsi Mazowsza, Podlasia czy
Polesia. I docierał, pełnią c zakładane role
edukacyjne i społeczne.
Ksią ż ka była bardzo waż nym orę ż em,
za pomocą którego Helena Radliń ska
walczyła o ojczyznę w czasie II wojny
ś wiatowej i okupacji. Typowym przykła
dem tego typu publikacji była - wś ród
wielu innych, które wtedy napisała broszurka Radliń skiej noszą ca mało zna
czą cy tytuł Przew odnik wtóczę gi. Druk
ten wydany rzekomo w Wilnie w 1939 r.,

lów, o których marzyła Radliń ska i jej wy
chowankowie”.
*

został faktycznie nielegalnie opublikowa
ny w 1942 r. Warszawie. Pod przykrywką
neutralnych informacji o tym, jak przygo
tować się do wę drówki, wyposaż yć na
długą drogę , unikać chorób i jak się
odż ywiać , w istocie służ ono wskazówka
mi kierowanymi do tysię cy przymuso
wych w ę drow ców tamtych czasów:
przesiedleń ców, uciekinierów, sezono
wych robotników.
Relacja: ojczyzna - Radliń ska ksią ż ka, znajduje nową postać po 1945
r. Komunistyczna władza, coraz bar
dziej zawę ż ają c pole indywidualnej
i obywatelskiej swobody, kierowała się
takż e przeciwko ksią ż ce. Służ yła temu
cenzura i jej róż ne instytucje. Jednym
z efektów tych działań były Wykazy

*

*

Trwają ca ponad pół wieku społeczna
i naukowa działalnoś ć Heleny Radliń skiej
była nieustannym poszukiwaniem „sił
ludzkich”, dynamiki, za pomocą której lu
dzie sami, w imię ideału bę dą przetwa
rzać , zmieniać i ulepszać , swój ś wiat. I nie
ma innej drogi - mówi Helena Radliń ska,
by rozwój człowieka był autonomiczny,
niezależ ny i godny. Waż nym ś rodkiem
tych dą ż eń oraz prac była - i jest - peda
gogika społeczna, oraz takie formy eduka
cji pozaszkolnej, jak m.in. ksią ż ka, czytel
nictwo oraz biblioteka. To z kolei decydo
wało o fundamentalnej roli, jaką w tej wi
zji demokratycznej edukacji i demokra
tycznego ś wiata miał pełnić bibliotekarz.
Skoro biblioteki były „szkołami demokra
cji”, to bibliotekarz był - jakż e to odpo
wiedzialna funkcja! - nauczycielem demo
kracji. Miał on, tak jak inni pracownicy
społeczno-oś wiatowi, kształtować młode
pokolenia, tych - jak mówiła Radliń ska „twórców ojczyzny”.
Służ ba społeczna Heleny Radliń skiej

ksią ż ek podlegają cych niezwtocznemu
wycofaniu. Wś ród tysię cy pozycji ksią ż 

kowych składają cych się na te spisy, są
takż e prace pedagogiczne, a wś ród
nich - publikacje Radliń skiej. Na prze
miał skierowano takie jej tytuły, jak: Na
ziem i polskiej przed wielu laty (wszyst
kie wydania, tj. 1911, 1921, 1925, 1946),

Helena Radliń ska (1879-1954),
działacz społeczny Królestwa Pol
skiego przełomu XIX/XX w., histo
ryk dziejów oś wiaty i wychowania,
pedagog, twórczyni polskiej peda
gogiki społecznej, profesor Wolnej
Wszechnicy Polskiej w Warszawie,
po 1945 r. w Uniwersytecie tódzkim, autorka wielu prac publicy
stycznych i naukowych, m.in.
Ksią ż ka wś ród ludzi (1933), Stosu
nek wychowawcy do ś rodowiska
społecznego (1935), Oś wiata doro
słych (1947).

Badania regionalne dziejów oś wiaty

(1948). Walczą c z ksią ż ką , walczono
z demokracją i wolnoś cią , symbolicznie
i faktycznie odmawiano prawa głosu
tym, którzy nie poparli siłą narzuco
nych rozwią zań , którzy byli po drugiej
strony barykady. Na temat „burż uazyjnej”
pedagogiki Radliń skiej powiedziano m.in.,
ż e proponowane przez nią rozwią zania
społeczno-wychowawcze „nie mają nic
wspólnego z działalnoś cią polityczno-rewolucyjną ”, ż e były to „próby plasterko
w ego ukojenia cierpień ”. Jeden z ideolo
gicznych niby-recenzentów jej prac twier
dził: „jedynie nasza obecna droga umoż li
wia nam zrealizowanie w pełni tych ce-

odznaczała się wieloma uniwersalnymi
i ponadczasowymi walorami. Sprawia to,
ż e dziś , gdy szukamy ładu i harmonii spo
łecznej w ś wiecie pełnym róż nych i nie
jednokrotnie sprzecznych idei, powinni
ś my wracać do dziedzictwa Radliń skiej.
M oż emy i powinniś my na nowo tę trady
cję poznawać , odczytywać i otwierać na
nasze dzisiejsze problemy.
■

Wiesław Theiss
(1946), profesor Wydziału Peda
gogicznego Uniwersytetu Warsza
wskiego, zajmuje się teorią i his
torią pedagogiki społecznej oraz
edukacją ś rodowiskową , ostatnio
opublikował ksią ż kę (red.), Mała
ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój
lokalny (2001).
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