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Książka ? Śliczna ! Świeci złotem! 
Przepych, ale co mi po tem? 
Co po trupie w złotej trumnie? 
Na półkach dmących się dumnie, 
Z grzbietem strojnym, z szatą świetną, 
Gdy mu i kart nie rozetną! 
Kiedy czasem przez pół wieku 
Nie przemówi do człowieka! 

Książka niechaj idzie w świat, 
Z dworu na folwark, do chat, 
A gdy na szmaty podarta 
Zostanie ostatnia karta, 
I w błoto brudne wciśniona
Na śmircisku kędyś skona, 
Oddaj jej pokłon głęboki; 
- Tu leżą Rycerza zwłoki!!!

Książka 
Józef Ignacy Kraszewski



Obraz Teodora Axentowicza –
„Zaczytana” 

Janusz Kaczmarski „Czytająca” 



EX – LIBRIS
Wiktor Gomulicki

Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem. 
Zda mi się, że to nakryty kamieniem 
Ojców proch. Czas ją poczernił i kruszy, 
Lecz pełna w sobie nieśmiertelnej duszy. 

Ledwiem otworzył zżółkłe karty, słyszę: 
Ktoś do mnie mówi poprzez wieków ciszę -
To Przeszłość, głosem czcigodnym pradziada, 
Z myśli i czynów swoich się spowiada.

Jak ją odtrącić? jak nie dać jej ucha? 
Wyrodny, kto swych praojców nie słucha! 
Stara, szanowna, pyłem siwa księga 
Cudownie Przeszłość z Obecnością sprzęga. 

Stąd myśl krzepiąca, że w śmierci godzinie 
Człowiek nie cały w cieniach grobu ginie; 
Stąd wiara żywa w wieczność narodową, 
Sta moc, dzierżąca, zamiast miecza - słowo. 

Cześć starym księgom; najmniejszy ich szczątek 
Wart miejsca w świętej skarbnicy pamiątek!

STO RAZY JUŻ MÓWIŁEM…
Kornel Makuszyński 

Sto razy już mówiłem, 
gadałem bez końca 
I wciąż będę Lechitom 
smutnym przypominał, 
Że dom, w którym jest książka, 
jest przybytkiem słońca, 
A dom, w którym jej nie ma, 
to mroczny kryminał.



„Teresa karmiąca i czytająca” 
Andrzej Wróblewski

„Czytająca kobieta” Pierre-
Auguste Renoir



[...] Przyjaźń przeminie po pierwszym upiciu, 
Miłość się urwie najkraśniejszej wstążce, 
Za mało mamy pięknych spotkań w życiu, 
Lecz najpiękniejsze zawdzięczamy książce. 
W godzinach smutku, tęsknoty, wesela, 
Wracamy do niej jak do przyjaciela. 

Księgo! tyś źródłem z którego wytryska 
Strumień człowieczej nieśmiertelnej myśli. 
Czas przez ruiny idzie i zwaliska, 
Lecz twego trwania nigdy nie przekreśli. 
Bowiem się z ducha wiedzie twa potęga -
Mijają ludzie, pozostaje księga.

Pochwała książki  
(fragmenty) 
Henryk Zbierzchowski

Franciszek Ejsmond 
”Pierwsza lekcja”



TEODOR AXENTOWICZ 
„CZYTAJĄCA”

William A. Bouguerau
“The Story Book”



Do książki polskiej
Tadeusz Kubiak 

Tropiona przez psy gończe w esesmańskim mundurze, 

przez cztery pory roku wydająca owoc, 

żyłaś - i widzieliśmy, że nie możesz umrzeć, 

książko, mówiąca srebrną, czarnoleską mową, 

okryta czarnej Wisły bolesną żałobą. 

Nad brzegiem rzeki smutku i rzeki zadumy, 

jak ją nazwał Broniewski - oddział śpiewający 

zwierzęcą nienawiścią chciał pieśń twoją stłumić 

i ścigał twoje słowo bies głupi, pies gończy. 

Więc w podziemia schodziłaś, ukryta na piersi 

pod bluzą niedorostków i bielą koszuli. 

Któż od ciebie nam serca mógłby okryć czulej, 

potrzebna tak jak życie - wróg milczącej śmierci. 

Świergotliwa jak słowik i szara jak wróbel 

skradałaś się wraz z nami przez ciemne ulice, 

ukryta w koszu jarzyn i w targowym pudle, 

czy w futerale starych, niegrających skrzypiec. 

Pięć lat jak pięć morderczych palców rwało karty, 

lecz były ręce, które wśród klęski zbierały 

twoje słowa bolesne, mowo krain i chwały. 



Do książki polskiej
Tadeusz Kubiak 

Wzbiłaś się w słońce jak ptak z płonącego gniazda, 

nie by w błękicie przepaść, lecz krążyć nad głową 

i nad ścianą spaloną bibliotek i miasta, 

które umiłowało każde twoje słowo. -

Książko mego dzieciństwa i młodości, książko 

ostatnich godzin naszych ojców - pamiętniku 

rozpaczy i radości - założona wstążką 

żony lub narzeczonej. 

Świtem pełnym krzyku 

spłoszonego wybuchem ptactwa - jak chleb, woda 

i odzież - ty wciskana do torby podróżnej 

na drogę niewiadomą, na gwiaździste chłody, 

na okop i na przemarsz. Jałowca i róży 

polnej - siostro serdeczna. Oślepiona blaskiem 

i dymem walki - żyłaś. Srebrnego świtania 

ptaku wielkiej radości nadwiślańskich pastwisk, 

oto jak brzoza korzeń wbijający w piaski 

przetrwałaś nam przez lata smutku i rozstania. 

Biorą cię dzisiaj w ręce jak skarb odzyskany 

w szkole wiejskiej, w fabrycznej świetlicy i hali. 

Tu gościna serdeczna i gość niespodziany.-

To właśnie ty - swym światłem nawiedzasz te ściany 

wreszcie wśród ludzi, którzy prawie cię nie znali. 



Do książki polskiej
Tadeusz Kubiak 

Sama w sobie szczęśliwym ogniem się tu palisz. 

Wracając z ciepłem dłoni na płóciennym grzbiecie, 

z ciepłem szorstkiej pieszczoty na białych stronicach, 

lub z ziarnem piasku między kartkami - wiesz przecież, po co 

żyjesz, dla kogo. 

W kioskach na ulicach 

sprzedawana jak kwiaty, jak owoce, częścią 

codziennego posiłku stałaś się dla dziecka 

i dla nas. Wypoczynkiem - cienistą gałęzią 

jesteś także, o książko - mowo czarnoleska. 

I bądź nam - wbrew krzykaczom i zdrajcom twej mowy, 

nauczycielem życia i bądź szalą sumień, 

muzyko rozpoznana a wiślanej zadumie 

odbitej w naszych oczach i w naszych obłokach -

towarzyszu nasz - książko ojczyzny ludowej, 

pamiętniku z dni walki, pracy i budowy, 

którą każdy jak matkę mówiącą - ukochał. 



Marie Bracquemond
”Popołudniowa herbata”

Henri Fantin-Latour 
”Czytająca”



Słuchajcie urwipołcie, brzdące, basałyki, 

Z których każdy z majtasów zbyt krótkich wyrasta: 

Dość cukrów i słodyczy, precz wszystkie pierniki, 

Pod choinką ma tylko książka być i basta! 

Był piernik, lecz dwa razy trzasnąłeś zębami 

I już nie ma piernika. Marne to są hece! 

A książka, miła książka, zawsze będzie z nami 

I jak żołnierz na warcie stanie w bibliotece. 

Tylko skiniesz, a ona na skrzydłach przyleci 

I zacznie ci cudowne opowiadać dzieje. 

W dzień pochmurny jak promień słoneczny zaświeci, 

A gdy ci smutno będzie, w głos się roześmieje. 

Do młodych czytelników
Kornel Makuszyński

Barbara Jaśkiewicz-Socewicz
„Roma i Ola w ogrodzie”



Barbara Jaśkiewicz-Socewicz
„Czytająca dziewczyna”

Malarz nieokreślony XIX/XX w. 
„Dziewczyna czytająca książkę”



Rembrandt 
„Portret starej kobiety z książką”

Gerard Terborch
”Lekcja czytania”


