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i bardziej towarzyskie – otrzęsiny, opłatki, ogniska, kuligi i inne imprezy cha-
rakterystyczne dla życia szkoły wyższej. Przede wszystkim jednak mam tu na 
myśli akademie poświęcone twórcom, naukowcom czy też ważnym rocznicom 
kulturalnym, wieczory autorskie, spotkania z ludźmi kultury, wybitnymi ba-
daczami literatury, językoznawcami, krótsze i dłuższe konferencje naukowe, 
a nawet całe festiwale kulturalne. W działalności tej mieści się też aktywność 
wydawnicza koła (rozmaitego rodzaju pisma, od jednodniówek i efemeryd po 
wieloletnie i profesjonalnie prowadzone periodyki literackie i naukowe) oraz 
występy teatralne, które w przypadku KUL przybrały w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych dwudziestego wieku postać Teatru Akademickiego, funk-
cjonującego jako jedna z sekcji koła polonistów.

Obydwa wskazane kierunki działalności są dla każdego koła potrzebne 
i ważne. Dobrze jest, gdy pozostają ze sobą w harmonii, gorzej, jeśli któ-
raś z orientacji zyskuje jednoznaczną przewagę. Koncentracja wyłącznie na 
pracy „do wewnątrz” może prowadzić do izolacji grupy i zamknięcia się jej 
w ramach własnego grona, czasami skutkuje to nawet niebezpiecznym her-
metyzmem środowiska. Zbytnie skupienie na imprezach towarzyskich osłabia 
z kolei charakter naukowy formacji, kluczowy dla jej istoty. Bywa wówczas, 
że dominacja orientacji „na zewnątrz” zamienia się w fascynację samą organi-
zacją imprez i wielostronnym zaangażowaniem, w którego cieniu nie rozwija 
się dostatecznie, a z czasem zanika zupełnie praca badawcza. Dobre rozwiąza-
nie wydaje się wskazywać zasada, wedle której koło w swoich wielu szarych 
dniach pracuje „do wewnątrz”, aby mieć co świętować w czasie otwartych 
imprez, zapełniających największe aule uniwersytetu. Jak to lapidarnie ujął 
jeden z dawnych prezesów Koła Polonistów Studentów KUL, „bez cichych 
przygotowań nie udają się szumne występy”12.

Ponieważ interesujące nas koło może poszczycić się wybitnymi osią-
gnięciami na polu każdej z tych aktywności, spróbuję przywołać najbardziej 
spektakularne i wzorcowe jego przedsięwzięcia (w przyjętej na początku meta-
foryce światła można by je nazwać promieniami), wybierając z całego stulecia 
istnienia zaledwie kilka różnego rodzaju imprez. W tym celu wydzielę wśród 
nich – stosując bardziej niż dotychczas rozbudowane kryterium – kilka form 
działania. Będą to imprezy: okolicznościowe, samokształceniowe, odczytowo-
-konferencyjne, wydawnicze i festiwalowe.

Okres międzywojenny w działalności Koła Polonistów Studentów KUL 
obfi tował w rozmaitego rodzaju imprezy okolicznościowe, od akademii po-
święconych zmarłym pisarzom (Cyprianowi K. Norwidowi, Teofi lowi Lenar-
towiczowi, Stefanowi Żeromskiemu, Władysławowi Reymontowi i innym) 

12  W. G ó r n y, Koła naukowe, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków. 
Założenia. Wspomnienia. Sprawozdania, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1958, s. 90.
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oraz badaczom literatury, po uroczystości rocznicowe, z których najgłośniej-
szym echem odbiło się sprowadzenie na Wawel zwłok Juliusza Słowackiego, 
udokumentowane jednodniówką koła będącą zarazem pierwszym jego wy-
dawnictwem13. 

Jednakże nie o tej imprezie okolicznościowej chciałbym tu napisać sze-
rzej, ale o inicjatywie powojennej, w której przygotowania do akademii upa-
miętniającej twórczość Jana Kochanowskiego dały początek rozwijającej 
się silnie w następnych latach scenie teatralnej. Otóż w czerwcu 1952 roku 
Stefan Sawicki, młody asystent, świeżo zatrudniony w KUL, organizuje wraz 
z pierwszym rokiem okolicznościowy wieczór poetycki zatytułowany Kocha-
nowski żywy, który stanie się swoistym początkiem Teatru Akademickiego 
i wielu jego inscenizacji z rzadkim w tamtych czasach repertuarem dramatu 
religijnego (obejmującym utwory Jerzego Zawieyskiego, Paula Claudela czy 
Georgesa Bernanosa) oraz interesującym rapsodyczno-misteryjnym sposobem 
wystawiania sztuk. Naturalnie, w występach tych znacząco przekroczono już 
wymiar okolicznościowy, ale impuls do działań zrodził się w trakcie przygoto-
wywania wieczoru poezji Jana z Czarnolasu. Dynamika pracy w kole poloni-
stycznym jest bowiem często nieprzewidywalna: kreatywność i zapał młodych 
ludzi, jeśli trafi ą na podatny grunt, szybko owocują przedsięwzięciami daleko 
przerastającymi ograniczone wcześniej projekty czy pomysły. Dlatego w dzia-
łalności powszedniej tego typu organizacji nie należy bagatelizować nawet 
najprostszych form pracy (wszelkiego rodzaju otrzęsin, opłatków, rocznic 
i akademii), ale je w sposób pomysłowy podejmować.

Inną formą aktywności, spotykaną niemal w każdym kole polonistycznym, 
jest samokształcenie, czyli dążenie do uzyskania dodatkowego, ponadobo-
wiązkowego szlifu, który wieńczył będzie uprawiane studia literaturoznawcze 
i językoznawcze. Do praktyki codziennej wielu kół należały różnego rodzaju 
powtórki, czy to przed egzaminami, czy w ramach swoistych sesji wewnętrz-
nych z odczytami członków organizacji, koreferatami i dyskusjami na za-
planowane wcześniej tematy. W historii Koła Polonistów Studentów KUL 
obok tego typu inicjatyw zauważamy też tworzenie instytucji poradniczych dla 
studentów. W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku funkcjonowały przez 
pewien czas na KUL poradnie: bibliografi czna, bibliofi lska, historycznoliterac-
ka i językoznawcza. Dyżurowali w nich znani później profesorowie, edytorzy 
i redaktorzy: Zdzisław Łapiński, Andrzej Paluchowski, Bronisław Mamoń, 
a z językoznawców Wojciech Górny, Bogusław Kreja czy Michał Łesiów. 

13  Zob. Na sprowadzenie zwłok Juljusza Słowackiego, Młodzież Akademicka Lubelska, Lub-
lin 1927. Aktywność ta pozwala zobaczyć jak na dłoni rolę opiekuna naukowego. Profesor Hahn, 
wielki znawca i miłośnik twórczości autora Beniowskiego, niewątpliwie pełnił w tej inicjatywie 
rolę spiritus movens (przypomnijmy, że sam wygłaszał mowę towarzyszącą uroczystościom na 
Wawelu).
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