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HENRYK DOBROWOLSKI 

Z działalności prasoiuej KPP 
ш okręgu krakoiuskim 

Pod koniec 1918 г., ikiedy zbliżał się nieuchronny upadek monarchii 
austriacko-węgierskiej i cesarstwa niemieckiego, przesądzone było po
wstanie niepodległego państwa polskiego, jednoczącego ziemie polskie 
wszystkich trzech zaborów. Wówczas w polskim ruchu robotniczym pod 
wpływem rewolucji rosyjskich 1917 roku, a zwłaszcza Rewolucji Paździer
nikowej, dokonały się przegrupowania polityczne i zmiany w programach 
ideologicznych. 

Na terenie Rosji rewolucyjnej (1917—1918), gdzie w rezultacie I wojny 
światowej znalazła się ludność polska w poważnej liczbie, bo wynoszącej 
ponad 1 milion uchodźców, około 600 tysięcy żołnierzy b. armii carskiej, 
sporą ilość jeńców wojennych z armii austriackiej i niemieckiej, b. więź
niów politycznych zwolnionych z więzień i zesłania oraz znaczną ilość 
od dawna zamieszkującą ziemie Ukrainy, Białorusi i Roisji, działały 
wśród niej te same partie polityczne co w kraju, od reakcyjnych do 
skrajnie lewicowych. 

Wówczas to między SDKPiL a PPS-Lewicą dojrzała myśl porozumie
nia i połączenia. Obie partie robotnicze określały swój stosunek do rewo
lucji rosyjskiej, wzywając swoich członków do obrony rewolucji socja
listycznej, co było równoznaczne z obroną przyszłości ludu polskiego. 

O sprawie zjednoczenia PPS-Lewicy z SDKPiL miały zadecydować 
centralne instancje partyjne w kraju: Zarząd Główny SDKPiL i Cen
tralny Komitet Robotniczy PPS-Lewicy . 5 listopada 1918 r. CKR PPS-
Lewicy zwrócił się do ZG SDKPiL z propozycją zjednoczenia sił prole
tariatu polskiego. Uzasadniano ją w następujący sposób: „Uważamy, że 
organizacyjne zjednoczenie partii naszej i SDKPiL, pracujących już 
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wspólnie w Rosji w jednej komunistycznej partii, jest imperatywnym 
nakazem obecnego, rewolucyjnego momentu".1) 

W dniu 16 grudnia 1918 r. odbył się w Warszawie zjazd zjednoczeniowy 
SDKPiL i PPS-Lewicy, który przyjął wspólną platformę polityczną Ko
munistycznej Partii Robotniczej Polski, przygotowaną przez Adolfa War-
skiego-Warszawskiego, W. Kowalskiego-Ślusarskiego, Franciszka P'iedlera 
(SDKPiL) oraz Marię Kostrzewę-Kcszutską, Maksymiliana Horwitz-Wa-
leckie:o i Józefa Ciszewskiego (PPS-L).2) Komunistyczna Partia Robot
nicza Polski była jedyną w tym okresie partią robotniczą, która doceniła 
w pełni zapoczątkowaną przez Rewolucję Październikową nową epokę 
rewolucji socjalistycznych.'5) 

Od tego momentu zaczęła się formalnie działalność nowej rewolucyjnej 
partii robotniczej w Polsce, której głównymi hasłami była międzynaro
dowa rewolucja i walka o rząd Rad Robotniczych, t j . dyktaturę prole
tariatu. 

Już na krótko przed powstaniem KPRP odezwa wydana przez Zarząd 
Główny SDKPiL, Radę Związków Zawodowych m. Warszawy i CKR 
PPS-Lewicy z daty listopad 1918 r. głosiła, że ,,w Rosji panuje lud pracu
jący, zorganizowany w Radach Robotniczych, Włościańskich i Żołnier
skich. W krajach bałkańskich, na Węgrzech, w Austrii i Niemczech lud 
pracujący dokonał wielkiej rewolucji i skupia się w Rady Delegatów, na 
wzór Rosji, aby objąć całą władzę w swe ręce, aby wprowadzić dyktaturę 
czyli wszechwładztwo proletariatu, w celu zniesienia wyzysku i wprowa
dzenia republiki socjalistycznej".1) 

Odezwę kończy apel do polskiego ludu pracującego, aby śmiało stanął 
w rodzinie braterskiej wyzwalających się ludów i budował własną władzę. 

W Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, gdzie była odmienna sytuacja niż 
w Królestwie Polskim, bowiem w ruchu robotniczym działała zasadniczo 
jedna partia, a mianowicie PPSD — z chwilą powstania niepodległego 
państwa polskiego zaistniała potrzeba zorganizowania nowej partii rewo
lucyjnej. Zapowiadał to ostatni przed zjednoczeniem, XII Zjazd PPS-Le
wicy i w uchwalonej rezolucji polecał Centralnemu Komitetowi Robot
niczemu rozpocząć energiczne zabiegi w celu zorganizowania robotników 
z Galicji pod sztandarem międzynarodowego socjalizmu. Następstwem tej 

') R. Л. J e r m o l a j e w a . „Przyczynek do dziejów organizacji S D K P i L i P P S 
Lewicy na te ren ie Rosji w la tach 1917—1918", Z pola walki R. I, n r 3, s. 56 i *п. 
L. G r o s i e Id , Polskie reakcyjne formacje wojskowe w Rosji 1917—1919, W a r 
szawa 1956. 

-) J. C i s z e w s k i : „Wspomnienia z r. 1918", Z pola walki (Moskwa) 1918. nr 7—8, 
s. 285—301 

:i) J. K o w a l s k i : „Z zagadnień s t ra tegi i i t ak tyk i K P R P i P P S na przełomie 
la t 1918—1919", Z pola walki, R. I, n r 1, s. 85. 

') Nmuaja obszczaja istoiia, Moskwa 1958, z. 1, s. 136—137. 



Z działalności prasowej KPP 

•. Ы Ł hf>>6*Ł 11 jy/ifjLf"Ë..1?** Kft j t 

fi pif Л 
tysodn№ $i»€»f@€Ziio»aiwialowir dla «ueïitséci iti«i$§ti<»§. 

vł>, tli 4«. i i 
!цй «V«ä''*> к.»«!« |di> ргмчч>} ь:**к> я# « в ы 

^(Мвкяйчгу po »rłS» S «M p k . Mi ютх%Шчю w N ! 
<9НВ*ЦЛют. •.яЛчиг.ицф „iMu* * ibły Kj«4ar, йй »4 wi.-c-
Mi« lit! ' «:iyk,.ÎY 

»&*Cî*f »ах >» 4*«Ж«ж» a kMSMącsm« tej ы «) >< irt »«.»<., > 
jWArUBjetj pet***««*, « tetwy« t«tfst>«- n j -i >s Л' 
l««*Nłi*l «ąst* <!*< ttù* „i\?i)*<*/re («»>>*••." » i i » u 

lenn • .5**4»,«. iSref.cj-вк i «Мй** td, Л » .V •• ł . n < • 

8/ .1*»;* # "# ï * * tó»»«*8» ж*сг«е tuf i b . * „C'» < -, »i» - . 
ptas.ftłWtos*'* сИ s * ! * : ,jflft *St**Jf *.« ЬЦ f-"J " "'• "•,* 
*»«ł*łatą » » M *»п$ м м » гяим»«»»» /ы-ч<Ы * •» .> 
».»di. i * y« te ï * * * » <ф 3É»>, <*S я к Злкысф « ç -«я . н и » 

ичкМяа*.'* Wk?y»»»tp!««i»yrb »,»<<р9», » * -
s,», $Й«Е« f*«toŁ.4*wt ко*)Шай} рот «г 

cyUj f;«^otoiii i i. ZaiirkWofey ki>i w fa4cvnj.jch po-
, <ic,!>m>>*' t * *u:*.rty, «H»by karabin odmówiły <...»-
i * J I J V M V " * V . 
' Utac-'V.v *>$*. p*f* (хшлрб* «trjjketi. )№• *"->-
l k,..,\ , - \ ".;tîrri; tiyw fjoVcjOtiarjiisttim piu»!%\.wyffl. 
' Jfiłt.i сл!«(>»е * , . Ы «ud •-»dci:*? л V'm\ WMS te 

v. ' . 'C. . : ; :1дН;с <«*а|*ч u*a?r<. Ьч<-"л- i<* . f * : ' . * ' ; -
;< л .я) Л',., s -Mi г.'.- i" iw.у сини w3 ск .a^ntcz-

-.-... «.. h J.-..> pt»«uwj'»n'44uiA)i.fe * Wotł«"-. 
»t. .-,.-!•,•', iv )',;i*J' aü*jn«lc wa ~-,«.,".! viyVap. 

•л i f V /t *iil5 , . ,>a!d«j< 'na*et ,at/o*i» »iiy"l 
i N' ;•!•< v . :-, k i ł - ^ ^ ;łt,^'. .>ftfy»t «îîeniy o» 

, - •_ . * . . fMMkîtsj" v»n,«s*-jf fiołki ы dal-
?» ! . t.!-.* i 'n>,Ł.— » !• uc tvwwi ai» miwtsildw, 

l •• i w «ysi tó.",;.,T ftw4* JSi".î?.'i»<x>, by (K>-
' j i . f . ' in. pt»Vtnfi;y *jre.'"'i«kH>»Tixfc & f î«*b*№ow»4 
, ifc'j t/(r»;V 
' f »tlf-i» * ?;И) M.alatràw s ici шцщш рпжЪчШ się, 
1 ге пц»,,'«' t » « * w y » rijtftt**"M»lAi* graf.icç <Ji* 
; t.tpùbi*tenm wfwam«i t j «w*c< pw/4 i r w k ç pa*-

i * увншФн *w»*S< S w «s. *#» 

»*w*3»! «tjiamfm рФо&М, ШШ mm <туц», pnb^Ui 
i т&ф «ww-4e <чиу«* ic, чЩт^Щ%Ь Ьтачт ?tvtiw рк,-
|*^вС*»ш klasowi ф » « » *«f*»«>'»*J f.bjWjtfJrtisijo t 
•m <j*»te&î т^гэдШоН lüMto« *> ниц»-»«**»}«* i-«uti-w 

- , «Л»к »ЕЙКШЙ** ' • ' ' 

j£ j*s* л« И т ш ^ Ими» ^ . | ^ | б ш » $ 3© so. pn» ЪырЫ-
Pł»r«M»*ł*)*l»»— • '-' * 
-,у. i^»>«WMfflW«f в. BS. 

4 Jawna ręka. 
C b î i w t Н и * « * tow««« ааф. Ш teg«» -

dbe. о»,Чг*а*шс nie p.jwte.4«i» to микау, U ule «ie 
( иг«yel<N»o I ъщЫе **« »at lam««»«. 

A pikut *у»Ш «*f« to »Jfw# jut ,j(«ir.ykanîe 
jgrâftky", wiem»? t pf{t*$i»k,L W n « ) , i« ?'«. **<1Л 
с«ч iyite iW »w^ltÄWii* J«M*i4* graemjfiKttiva, 4o 

httnętiCfch iraeict- р»г« «>.*< tbuH Р&Ш aU«któ 

i jakh-, UK%iią ni««» и«Ы;*С*, głly ïM»Mia.» 
..iif"'* isaiEii i-.t1 b<*r,yi p«*4UA- t*g»teo w »»'«Jodti» 
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rezolucji było wydanie już przez КС KPRP odezwy z lutego 1919 г.: „Do 
proletariatu Galicji i Śląska! Pod sztandarem rewolucji". Odezwa wska
zywała na Rewolucję Październikową jako przykład, który posłużył do 
tego, że klasa robotnicza państw centralnych zerwała się do boju, runęły 
trony Karola, Ferdynanda i Wilhelma i robotnicy, chłopi oraz żołnierze 
zorganizowali się w rady i sięgnęli po władzę. Odezwa nawoływała ro
botników Galicji i Śląska do podjęcia walki za przykładem braci rosyj
skich i zorganizowania wszędzie rad robotników miast i wsi, do walki 
o władzę klasy robotniczej.5) 

Zanim KPRP zorganizowała okręg krakowski, działalność komuni
styczną podejmowały jednostki i grupy, przeważnie działające dotąd 
w ramach organizacyjnych PPSD, a pod wpływem ideologii komunistycz
nej ustosunkowując się do niej opozycyjnie, w końcu zrywając z nią 
przechodziły do KPRP. Również pracę w nowej partii podejmowali 
działacze SDKPiL i PPS-Lewicy, którzy w tym czasie znaleźli się na 
terytorium 'zachodniej Galicji. 

Pierwszymi działaczami KPRP w województwie krakowskim byli: 
Marian Zempliński, student medycyny U. J., Paweł Sierankiewicz, brą-
zownik; Władysław Szmidt, initroiligator; Antoni Kołtonowicz, drukarz; 
Józef Paszta, metalowiec, delegat na II Zjazd KPRP; Stanisław Bilski 
dr fil.; Józef Dyja, górnik z Myszkowa; Feliks Żagański, kolejarz z No
wego Sącza.6) 

Od pierwszej chwili istnienia burżuazyjnego państwa polskiego jego 
aparat ucisku, w szczególności wywiad, policja i sądy stosowały re
presje w stosunku do komunistycznych i radykalnych działaczy robot
niczych i chłopskich. Partię komunistyczną od początku zdelegalizo
wano. Władze polityczne ostrą walkę prowadziły z działalnością pra
sową KPRP, uważając ją za szczególnie niebezpieczną dla ustroju 'bur
żuazyjnego. Dlatego konfiskatami objęły wszystkie wydawnictwa pra
sowe, jakie były przez KPRP (od 1925 r. KPP) kolportowane w woj. kra
kowskim. Konfiskowane w czasie rewizji mieszkaniowych i osobistych 
u działaczy robotniczych, stanowiły materiał obciążający w procesach są
dowych. Nie od razu obwód krakowski miał własne wydawnictwa druko
wane na miejscu. Dlatego przy agitacji posługiwano się praisą wydawaną 
przeważnie legalnie w Warszawie i Sosnowcu, natomiast ulotkami i ods-
zwami z reguły nielegalnymi. Jerzy S o c h a c k i wybitny działacz 
komunistyczny (który w r. 1921 zerwał z PPS) na II Zjeździe KPRP 

5) Archiwum Państw, w Krakowie (APKr.), Akta Sądu Powiatowego w Krakowie 
(S. P. Kr.) 1381/19. 

e) APKr., Akta Dyrekcji Policji w Krakowie z r. 1919, Akta Urzędu Wojewódz
kiego w Krakowie f. 63, pilik 4. 
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z r. 1923 stwierdził, że dla partii daleko ważniejszą rzeczą od nielegal
nej jest stan legalnej prasy.7) 

Przy pierwszych aresztowaniach komunistów krakowskich policja kon
fiskowała takie pisma jak Nasza Sprawa (organ SDKPiL Zagłębia Dą
browskiego z listopada 1918 г.), Wiadomości (organ Rady Delegatów Ro
botniczych okręgu sosnowieckiego z grudnia 1918 г.), Komunista (organ 
KPRP Zagłębia Dąbrowskiego z po-cz. 1919 г.), Sztandar Socjalizmu (war
szawski dziennik, organ KPRP z grudnia 1918 г.), oraz Czerwona Gazeta 
(organ grup KPRP na Węgrzech z r. 1919) i Świt (organ KPRP wycho
dzący w Wiedniu w 1. 1920—1921).8) 

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego jedno z pierwszych pism rady-
kalno-chłopskich zaczął wydawać Tomasz D ą b a 1, najpierw działacz 
PSL-Lewicy (grupa Stapińskiego), następnie działacz KPRP od r. 1920. 
Pismo nosiło nazwę Jedność Chłopska, „pismo poświęcone niedoli chłop
skiej". Ukazało się w styczniu 1919 r. W artykule: „Rwijmy pęta i kaj
dany" redakcja wzywała chłopów do objęcia władzy i oddania chłopom 
ziemi obszarniczej jako ich warsztatu pracy i podstawy bytu, uważając 
chłopa za włodarza republiki ludowej. Dąbal walczył zarówno z obszarni
kami jak i bogatymi chłopami, których przedstawicielami byli hr. La
socki, Witos i Kędzior z PSL-Piast. Zapowiadał rychłe przeprowadzenie 
w sejmie reformy rolnej, postulował wywłaszczenie wielkiej własności 
prywatnej i kościelnej bez odszkodowania, oraz upaństwowienia lasów.") 

Jedność Chłopska wychodziła prawie do końca 1920 r. Jej redaktor 
Dąbal zosta! aresztowany 8 grudnia 1921 i w procesie został skazany na 
6 lat ciężkiego więzienia. W drodze wymiany więźniów politycznych wy
jechał do Rosji! radzieckiej i uczestniczył w II Zjeździe KPRP w r. 1923.10) 

W r. 1921 posłowie Dąbal i Stanisław Łańcucki zamierzali założyć 
w Mielcu komunistyczny miesięcznik Czerwona Republika. 4 listopada 
Wojciech Pyż, sekretarz gminy z Chrząstowa, zgłosił w starostwie o za
miarze wydawania tego miesięcznika. Władza administracyjna uważała 
Pyza za podstawionego przez Dąbala, bowiem ,,ani materialnie ani inte
lektualnie nie stoi tak wysoko, aby mógł podołać zadaniu" jako przyszły 
redaktor. „Z tytułu powyższego miesięcznika można wnosić, że będzie 

7) P ro toko ły II Zjazdu Komunis tyczne j Panti i Robotniczej Polski (1923 г.), Z pola 
walki, R. I, Nr 3, s. 177. 

8) Wspó ł r edak to rem Wiadomości i Komunisty był Józef K r a s n y w y s ł a n y przez 
K P R P z końcem g r u d n i a 1918 r. do Zagłębia Dąbrowskiego, a w m a j u 1919 r. do 
Węgierskiej Republiki Radzieckiej, gdzie w Budapeszcie był redaktorem Czerwonej 
Gazety. Po upadku rewolucji węgierskiej, przeniósł Się Ido Wiednia, gdzie w 1. 1920— 
1921 wydawał Świt. — Józef K r a s n y - R o t s t a d t (1877—1932) (autobiografia), 
Z pola walki, R. I, Nr 1, s. 246; APKr, Akta Sądu Powiatowego w Krakowie 
IV 1079/19, 381/19; Akta Dyrekcji Polcjii w Krakowie L. 2922/pcr z r. 1919. 

9) APKr , A r c h i w u m Idzikowskie. 
10) Pro tokoły I I Z jazdu K P R P (1923) Z pola walki, R. I, № 3, в. 196. 
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propagował hasła i kierunek komunistyczny". Do wydawania pisma nie 
doszło.11) 

Pierwszym pismem komunistycznym wychodzącym w Krakowie był 
tygodnik dla wsi Orka. Ukazały się trzy numery tego pisma 4, 11 i 18 
września 1921 r. Wszystkie uległy konfiskacie i ukazały się w drugim na
kładzie z białymi plamami. 

W pierwszym numerze Sąd Okręgowy Karny w Krakowie jako prasowy 
skonfiskował na wniosek Prokuratury artykuły: „Głód a głód", „Jak to 
u nas w Polsce ładnie", „Psie głowy", z sakramentalną motywacją, że 
„autor usiłuje niewątpliwie wzniecić pogardę i nienawiść przeciw obecnej 
formie administracji państwowej, przez wyszydzania, nieprawdziwe przed
stawiania i przekręcania rzeczy usiłuje zarządzenia władz w powadze 
poniżyć i do nienawiści, pogardy i bezzasadnych zażaleń przeciw władzom 
rządowym pobudzić, nadto autor wzywa, pobudza i usiłuje uwieść innych 
do nieprzyjaznych kroków przeciw pojedynczym klasom". 

Konfiskata numeru 2 objęła artykuły: „Zbawienne skutki wolnego 
handlu i silna ręka Witosa" oraz „Głupie bajdy". Treść tych artykułów 
dotyczy sprawy zwalczania strajków przez rząd Witosa i przerzucania 
winy pożarów lasów, których przyczyną była posucha — na komunistów. 

Nakład numeru 3 wynosił 210G egzemplarzy. Konfiskacie uległy ar ty
kuły: „Brońmy się", „Rządowe miliardy na wzmożenie paskarstwa", „Po
trzeba nam nauki" i korespondencje (o wiecu Dąbala w Tarnobrzegu). 
W pierwszym artykule autor krytykuje rząd Witosa, który toczy bez
względną walkę z ruchem robotniczym pod pokrywką walki z komuni
stami. Drugi ar tykuł określał rząd jako obrońcę paskarzy zbożowych, 
w trzecim poruszono sprawę walki ludu pracującego o lepszą przyszłość, 
o ujęcie steru władzy w swoje ręce i zaprowadzenie gospodarki uspołecz
nionej, lepszej i sprawiedliwszej. 

Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym Orki był dr Zygmunt Wo
decki, oskarżony o zbrodnię zdrady głównej w procesie z r. 1921. Reda
gował pismo Władysław' Najderski. Tygodnik zawiesiła prokuratura kra
kowska we wrześniu. Inicjatywę do zawieszenia pisma dała Okręgowa 
Komenda Policji Państwowej pismem z 18. IX. 1921. 

W r. 1921 docierały do powiatu chrzanowskiego następujące pisma ko
munistyczne: Myśl robotnicza (Warszawa), Sprawa Robotnicza (Lwów), 
Wyzwolenie Robotnicze (Łódź), Trybuna Robotnicza (Poznan). Wykazał 
to proces przed sądem okręgowym karnym w Krakowie, w którym oskar
żonymi byli Józef Dyja, b. sekretarz Powiatowej Rady Robotniczej 
w Chrzanowie, Stanisław Sieczka i towarzysze górnicy z Jaworzna.12) 

n ) APKr, Akta Dyrekcji Policji w Krakowie; sprawozdanie miesięczne za listo
pad 1921. 

12) APKr, Akta Sądu Okręgowego Karnego w Krakowie WO 592/21. 
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Wśród dowodów rzeczowych w procesie znajdowały się wymienione pe
riodyki. 

Następne wydawnictwa prasowe K P R P wychodzące w Krakowie były 
związane z działalnością Pawła Sierankiewicza i Antoniego Kołtonowicza. 
Partia zamierzała wydawać w okresie pierwszych wyborów do sejmu 
w r. 1922 na podstawie konstytucji marcowej pismo Związku Proletariatu 
Miast i Wsi (pod taką firmą wystąpiła KPRP). Sierankiewicz złożył po
danie do władz policyjnych o zezwolenie na wydawanie Głosu Proletariatu 
Miast i Wsi, ale dla błahych powodów natury formalnej, a mianowicie 
braku świadectwa przynależności, zezwolenia takiego nie uzyskał. Do
piero w kwietniu 1923 r. mógł się ukazać nowy tygodnik Pług. Jako wy
dawca pismo podpisywał A. Kołtonowicz, a w charakterze redaktora 
odpowiedzialnego — P. Sierankiewicz. Od numeru 31 pismo ukazywało 
się już tylko z podpisem Kołtonowicza, co wskazywało na to, że Sieran
kiewicza aresztowano. Prokuratura krakowska próbowała mu po trzymie
sięcznym śledztwie skonstruować oskarżenie z art. 58 к. к. (austriackiego) 
o zdradę główną. Fakt ten spowodował trzymiesięczną przerwę w wy
dawnictwie. 

Pług był pismem przeznaczonym dla wsi, w przeciwieństwie jednak do 
Wyzwolenia i Piasta broniących interesów bogatych chłopów, uważał 
się za obrońcę bezrolnych i małorolnych chłopów, którzy wraz z proleta
riatem stanowili większość społeczeństwa polskiego i zmierzali do wy
zwolenia i zbudowania nowego ładu społecznego. Pismo opowiadało się 
konsekwentnie za reformą rolną bez odszkodowania i demaskowało obłudę 
innych pism tzw. ludowych i nawołujących do „jedności chłopskiej". 
Pismo wiele miejsca poświęciło powstaniu robotniczemu w Krakowie 
z 6 listopada 1923 г., wypadkom listopadowym w Tarnowie i Borysławiu 
(n-ry 30 z 18. XI i 31 z 25. XI). Wydarzenia te w ocenie РЫда mogły 
stać się początkiem rewolucji. Pismo nawoływało czytelników do zbie
rania składek na rzecz rodzin robotników i żołnierzy poległych w Kra
kowie. 

Do nru 33 została dołączona odezwa skierowana przez Partię Nieza
leżnych Socjalistów w Polsce (PNS) „Do ogółu robotniczego" z daty 
Kraków, 15 grudnia 1923 г., со było wyraźnym dowodem poparcia przez 
KPRP w tym okresie tej partii legalnej, mogącej ułatwiać komunistom 
wykonanie określonych zadań jednolitof rentowych. O wypadki listopa
dowe rząd Chjeno-Piasta oskarżał działaczy robotniczych różnych' odcieni 
politycznych, a m. in. i członków PNS, PPS i KPRP. Oczekiwali oni w wię
zieniu św. Michała na wytoczenie procesu. Dlatego solidarnie wysunęli 
w numerze 1 Pługa z 6. I. 1924 żądanie uwolnienia, ich na wolną stopę. 

Jeden z komunikatów zamieszczonych w piśmie (Nr 7 z 17. II. 1924) 
dotyczy położenia prasy ukraińskiej. Dowiadujemy się o represjach, jakie 
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zastosowała lwowska policja wzglądem organów prasowych Ukraińskiej 
Socjal Demokratycznej Parti i . Zawieszeniu uległy Wpered, Zemla i Wola 
(tygodnik) i Nowa Kultura (miesięcznik kulturalno-oświatowy). Policja 
aresztowała redaktora odpowiedzialnego Wperedu Ilję Kaliatyńskiego 
i sekretarza USDP Czarneckiego. Dowiadujemy się też o podjęciu przez 
partię wydawania we Lwowie Trybuny Robotniczej jako organu Związku 
Proletariatu Miast i Wsi. 

Represje nie omijały Pługa. Przez cztery miesiące z powodu szykan 
prokuratury nastąpiła przerwa w wydawnictwie. Proces w sądzie przy
sięgłych Sierankiewicza zakończył się wyrokiem skazującym go na 10 lat 
więzienia. Wznowienie pisma mogło nastąpić dopiero z nrem 18 z 28 wrze
śnia 1924 r. W związku z tym zamieszczono deklarację programową „Od 
wydawnictwa", w której podkreślono, że Pług jest „organem ludu pra
cującego miast i wsi szerzącym ideę szczerze ludową i prawdziwie pro
letariacką". Pismo redagował i wydawał robotnik. Było drukowane naj 
pierw w krakowskiej drukarni Szkolnica (dawniej Sarmacja) przy ulicy 
Grzegórzeckiej 30 a, a następnie w drukarni B. Geizhalsa przy ul. Kalwa-
ryjskiej 18. 

Jak ważną rolę odegrał Pług w działalności partii komunistycznej 
świadczy o tym fakt poświęcenia mu uwagi w dyskusji na Ii Zjeździe 
K P R P odbytym w Bołszewie niedaleko Moskwy w dniach od 19. IX do 
2. X. 1923 r. Jerzy Sochacki (ps. Miński) polemizując z Aleksandrem 
Danielukiem (ps. Górski) mówił o tym, że partia stara się „przeniknąć do 
wsi za pomocą prasy i znowu po raz pierwszy w dziejach KPRP udało 
się nam przez dłuższy czas utrzymać legalne pismo chłopskie".13) 

Stosunkowo dość długi żywot miało też następne czasopismo komuni
styczne wydawane w Krakowie w latach 1925—1927 Nowiny. Tygodnik 
ten podpisywał Zygmunt Młynarski, student filozofii UJ, członek „Życia". 
I tego pisma nie ominęły represje w rodzaju ciągle stosowanych konfi
skat, a w końcu zawieszenia. Próbowano przedłużyć byt pisma przez wy
dawanie jednodniówek. Kiedy ukazały się Nasze Nowiny w miejsce Nowin 
prokuratura przy S. O. w Krakowie uznała to za obejście ustawy pra
sowej i wstrzymała wydanie pełnego nakładu. Jednodniówkę podpisał 
w charakterze,redaktora odpowiedzialnego Gabriel Sokołowski, student 
prawa U. J. i Życiowiec. Sokołowski wówczas wydał w miejsce Naszych 
Nowin tego samego dnia i tej samej treści jednodniówkę pod zmienionym 
tytułem Na Stanowisku.u) Jednodniówki były drukowane u B. Geizhalsa 
w Podgórzu. 

13) P ro toko ły I I Z jazdu K P R P (1923 г.), Z pola walki, R. I, n r 3, s. 177. 
14) APKr, Akta Starostwa Grodzkiego w Krakowie — Raport Komendy Р. Р. 

m. Krakowa z 1. IV. 1927. 



Z działalności prasowej KPP 13 

Następną jednodniówką był Głos Robotniczy z 8. III. 1927, którego na
kładcą i redaktorem odpowiedzialnym była Stanisława Karpineć. Jedno
dniówka ta wyszła z drukarni Gronusia i Orłowskiego w Krakowie. Uległy 
w niej konfiskacie artykuły: „Dzisiejsza Polska", „List do robotnic angiel
skich", „Jak się przestrzega ustawy o «Opiece Społecznej»?" List poru
szał sprawę przygotowywania przez imperializm światowy nowej wojny 
przeciwko Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich, stąd zacho
dziła potrzeba podniesienia protestu przez masy pracujące całego świata 
przeciw groźbie nowej straszliwej zbrodni. 

W Krakowie wydawała partia w r. 1930 Przegląd Społeczny podpisy
wany przez Stanisława Semczuka, studenta medycyny U. J. Dla chłopów 
było przeznaczone Chłopskie Życie, kierowane przez Józefa Łabuza, stu
denta filozofii U. J., działacza organizacji studenckiej „Orka". Redakto
rem odpowiedzialnym tego pisma był Marian Zajszły. Pismo stało na 
straży interesów biedoty chłopskiej. 

Wychodziły w Krakowie także pisma o charakterze literackim i arty
stycznym, które nie były wprawdzie organami partyjnymi, ale inicjatywa 
i kierunek pism należały do ludzi lewicy społecznej, a w licznych wypad
kach powiązanych przynależnością partyjną z KPP. Biuletyn Literacki 
(1932 r.) redagowali Adam Polewka, Leon Kruczkowski, Józef Łabuz 
i Wojciech Skuza. Redaktorem odpowiedzialnym pisma był Edward Racz
kowski. Gazetą Artystów wydawał Krakowski Związek Plastyków, w któ
rym skupiała się grupa komunistów i sympatyków. W Nowej Wsi współ
pracowali: J. Łabuz. Ignacy Fik i L. Kruczkowski. Pismo to było konty
nuacją miesięcznika grupy pisarzy ludowych Wieś i jej pieśń, redagowa
nego przez Mariana Czuchnowskiego i Antoniego Olchę. 

Licznych prenumeratorów i czytelników miały również w wojewódz
twie krakowskim pisma wydawane przez KPP w innych ośrodkach, 
a przede wszystkim w stolicy. Do najbardziej rozpowszechnionych nale
żała Kultura Robotnicza 15) (ukazywała się w Warszawie w latach 1922— 
1923), a gdy ją władze zawiesiły zamieniona została na Nową Kulturę 
(1923—1924). Redaktorem pisma był Jan Hempel, wydawcą Związek 
Organiz. Kult. Ośr. p. n. „Kultura Robotnicza". Nową Kulturę podpisywał 
jako redaktor i wydawca Edward Stanieeki. Po likwidacji tego pisma 
wydano jednodniówkę Myśl Proletariacką (Lwów, styczeń 1925). Redak
torem odpowiedzialnym i wydawcą był O. Pekeles. Dalsze pozycje wy
dawnicze komunistycznych pism literackich to Dźwignia (Nr 1, marzec 
1927) i Miesięcznik Literacki (Nr 1, grudzień 1929 i następne z r. 1930) 
pod redakcją Aleksandra Wata. 

15) APKr. Akta Dyrekcji Policji w Krakowie. Meldunek sytuacyjny Nr 5 
z 16. II. 1923. 
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Pismem innego rodzaju był Świat Pracy, organ Związku Robotniczych 
Stowarzyszeń Spółdzielczych, wychodzący w Warszawie w latach 1921 — 
1922, redagowany przez J. Hempla. Jako redaktor pisma figurował Ta
deusz Glodowski i za wydawcę upełnomocniony Bolesław Bierut. 

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (a po zmianie nazwy w r. !92â 
KPP) zwracała niemało uwagi na odcinek młodzieżowy w akcji prasowo-
wyd.awniczej. Stąd Związek Młodzieży Komunistycznej (później Komuni
styczny Związek Młodzieży) w Polsce prowadził szeroką działalność pra
sową także w okręgu krakowskim oprócz kolportażu pism centralnie wy
dawanych. 10. I. 1923 ukazała się w Krakowie jednodniówka młodzieży 
robotniczej Jutro. Wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym byl Jerzv 
Lipiński. Drukowana była u B. Geizhalsa w Krakowie-Podgórzu, 
ul. Lwowska i. W jednodniówce zamieszczono sprawozdanie z konfe
rencji młodzieży robotniczej w sprawie jednolitego frontu w Krakowie, 
zwołanej z inicjatywy młodzieży komunistycznej zwanej marksistowską. 
La tejże konferencji wybrano komisję celem rozpoczęcia akcji w sprawie 
reformy szkolnej, przestrzegania 8-mio godzinnego dnia pracy i przygoto
wania gruntu dla utworzenia jednolitego frontu młodzieży robotniczej 
całej Polski. Poruszono też w jednodniówce sprawę trwającego od trzech 
miesięcy strajku drukarzy krakowskich, który łamali nieuświadomieni 
klasowo młodociani praktykanci z winy starych drukarzy, na skutek 
przeprowadzania przez nich redukcji w pracy od młodocianych zaczynając, 
a nie pracując nad ich uświadamianiem. 

Komunizm głęboko zakorzenił się wśród studentów Uniwersytetu Ja
giellońskiego w okresie międzywojennej niepodległości. Dwie organizacje 
młodzieżowe U. J. były pod wpływami komunistycznej ideologii: Nieza
leżny Związek Akademickiej Młodzieży Socjalistycznej „Życie" i Organi
zacja Niezależnej Młodzieży Ludowej „Orka". „Życie" działało w Kra
kowie od r. 1922. Najświetniejszy okres rozwoju tej organizacji przypada 
na lata 1923—1927. Wśród różnokiorunkowej działalności „Życie" nie 
pomijało akcji prasowej. W r. 1924 zaczęto wydawać Głcs- Żucia, którego 
redaktorem odpowiedzialnym bvl /Zygmunt Młynarski. Ostatni mimo1' 
pisma ukazał się z końcem marca 1925 r. W r. 1927 wydawało „Życie" 
biblioteczkę „Głosu Życia", w której ukazały sic? tak charakterystyczne 
pozycje, jak M. Buchnika, „Nowy program socjaldemokracji austriackiej" 
(Nr 1), H. Jurowskiego. „Ustawodawstwo społeczne pod i zadami Piłsud
skiego w Polsce" (Nr 2) M. (ma być Franciszek — p^zyp. H. D.) Fiedlera, 
„Tło gospodarcze przewrotu majowego" (Nr 3). Skonfiskowano Nr 2 Bi
blioteczki, cc dało asumpt do interpelacji posłów frakcji komunistycznej 
i zwrócenia przy tej sposobności uwagi na fakt, ze nie uległa konfiskacie 
broszura Goebbelsa „Bolszewizm w teorii i praktyce", wydana w nakła-
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Reprodukcja piericszcęjo n-ru ..Ziicia" (S lulii 1927) V\Ą. W. Pawłowski 
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dzie 2000 egzemplarzy w tłumaczeniu na język polski (druk medy
ków U. J.).10) 

•*W listopadzie 1924 r. w oparciu o ośrodek krakowskiego „Życia" 
z inicjatywy ZMK ukazał się pierwszy numer Pioniera p)o rozłamie! doko
nanym w Wolnym Harcerstwie na III Zjeździe w Helenówku pod War
szawą (1—3. VIII. 1924). Już wtedy przyjęto zmianę nazwy organizacji 
harcerskiej na Związek Pionierów. Jak informuje raport Powiatowej 
Komendy Policji Państwowej w Tarnowie 17) Pioniera oddał do druku 
w drukarni Z. Jelenia w Tarnowie w listopadzie 1924 r. Henryk Dobro
wolski z Nowego Sącza (członek „Życia"). Nakład wynosił 2000 egzempla
rzy. Siedzibą redakcji i administracji była Robotnicza Spółdzielnia Spo
żywców w Nowym Sączu przy ul. Długosza, której prezesem był działacz 
PPS Antoni Broszkiewiez, nauczyciel z zawodu. Redaktorem odpowie
dzialnym był Stefan Lenczewski, robotnik kolejowy. Materiał redakcyjny 
dostarczył Dobrowolskiemu Mieczysław Ehrlich (ps. Sławek), działacz 
komunistyczny z Warszawy. 

W kwietniu 1925 r. został wydany z numeracją 1—2 Pionier tzw. kra
kowski, drukowany był bowiem w Drukarni Ludowej w Krakowie, adres 
redakcji podano na nazwisko Pawła Hoffmana, stud. fil. U. J. (członka 
„Życia"), a redaktorem odpowiedzialnym była Helena Michnik stud. fil. 
U. J. (członkini „Życia"). W Pionierze ukazał się po raz pierwszy świetny 
wiersz Władysława Broniewskiego „Pionierzy", ciekawy artykuł Stani
sława Jerschiny „Problem sztuki proletariackiej". Dużo miejsca poświę
cono w piśmie pracy wśród dzieci. Obfity dział korespondencji informuje 
o środowiskach młodzieżowych w województwie krakowskim. 

W r. 1924 grupa Pionierów w Rzeszowie wydała powielany numer 
Buntu. 

W czasie przewrotu majowego 1926 r. wydano i rozkolportowano na 
zebraniach robotniczych w Krakowie jednodniówkę Komitetu Akcji Jed
nolitego Frontu Robotniczo-Chłopskiego Pod sąd klasy robotniczej. Wy
dawcą był Zygmunt Młynarski. Treścią jednodniówki był protest prze
ciwko utworzeniu rządu Bartla-Piłsudskiego. W czerwcu wydano nową 
jednodniówkę Amnestia dla więźniów politycznych, zredagowaną przez 
Irenę Bilską, studentkę U. J., siostrę wybitnego^ działacza komunistycz
nego dra Stanisława Bilskiego. Jednodniówkę sfinansował Komitet Akcji 
Jednolitego Frontu, w którym były reprezentowane NPSP, NPCh, PPS-
Lewica (Opozycja Zw. Zaw.), Poalej Syjon-Lewica i „Życie". Rozpo-

16) APKr, Akto D P K T . Raport z d. 1. IV. 1927. 
") APKr, Akta Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie f. 65, pilik 21. 
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wszechnieniem jednodniówki zajęli się członkowie ,,Życia": S. Jaszuński, 
St. Jerschina i członkowie ZMK L. Hölzer i G. Ćwik 18). 

W r. 1927 wydali krakowscy „Życiowcy" parę numerów powielanego 
na cyklostylu dwutygodnika Życie Akademickie biuletynu NZAMS „Ży
cie". Nr 1 nosił datę 8. II. 1927. Biuletyn podpisywał jako redaktor odpo
wiedzialny Janusz Woźniakowski n)). We wstępnym artykule czytamy: 
„Potrzeba takiego wydawnictwa od dawna już dawała się odczuć. «Życie» 
jednoczące w sobie całą młodzież socjalistyczną U. J. bez względu na 
orientację partyjną i narodowość, ma nie tylko pogłębiać światopogląd 
socjalistyczny, zapoznawać swych członków i sympatyków z rozwojem 
socjalizmu i dziełami najwybitniejszych jego teoretyków, oświetlać 
wszystkie zjawiska nam współczesne z punktu widzenia nauki socjali
stycznej, ale musi też prowadzić cały szereg akcji w obronie interesów 
najuboższej młodzieży akademickiej, walczyć o nie na mnogich odcinkach 
życia uniwersyteckiego." W piśmie ukazywały się wiersze St. Jerschiny 
i B. Wechslera, z komunikatów dowiadujemy się o wieczorach autorskich 
Wł. Broniewskiego i B. Jasieńskiego. W „Żywych Gazetach" uczestniczyli 
jako autorzy wybitny publicysta komunistyczny Witold Kolski (Bernard 
Cuker), ukraiński pisarz Jarosław Gałan, St. Jerschina. 

Również Organizacja Niezależnej Młodzieży Ludowej „Orka" (w latach 
1927—1932) podobnie jak „Życie" współpracowała z K P P i Niezależną 
Partią Chłopską (NPCh). Działacze tej organizacji są powiązani z pismami 
NPCh. I tak Naszą Prawdę redagowaną przez posła Sylwestra Woje
wódzkiego podpisywał jako nakładca i redaktor odpowiedzialny Józef 
Łabuz (druk. Gronusia i Orłowskiego w Krakowie, Stolarska 6). Dyrekcja 
policji krakowskiej w piśmie do Senatu U. J. z 1. IV. 1927 donosi, że 
założyciele „Orki" Łabuz i Stanisław Ziaja studenci fil. U. J. są powiązani 
z NPCh, stykali się z posłem Wojewódzkim (dowodem Nasza Prawda) 
i fakt zgłoszenia 12. III. 1927 wydawnictwa Przednówek organu NPCh 20). 

W r. 1928 koło fabryczne ZMK wydało powielanego na cyklostylu 
Młodego Borkowca poświęconego życiu młodocianych robotników w fa
bryce „Borek". Parę numerów wydała w tym samym roku również ko
mórka ZMK przy wieczorowej szkole św. Wojciecha w Krakowie pt. Glos 
Młodzieży Szkoły Zawodowej.21) 

W r. 1926 w wyniku utworzenia Komitetu Akcji Jednolitego Frontu 
Robotniczo-Chłopskiego Komunistyczna Partia Polski nawiązuje bliższą 
współpracę z NPSP (powstałą jeszcze w 1921 r. jako PNS) i nowoutwo-

,8) APKr, Akta iStarostwa Grodzkiego w Krakowie z d. 29. VI. 1926. St. Bilski 
zginął w Związku Ra'dzieckim na skutek tragicznego nieporozumienia. 

19) Zginął za okupacji hitlerowskiej w r. 1943. 
2 0 ) Archiwum U. J. Akta ONML „Orka" z 1. 1927—1932, Sygn. 116hl3. 
2 1) APKr, Akta Starostwa Grodzkiego w Krakowie z r. 1928. 

2 — Prasa Współczesna i Dawna 
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rzcną PPS-Lewicą. Z końcem 1925 r. zaczął się szerzyć ferment w szere
gach krakowskiej organizacji PPS i w klasowych związkach zawodowych, 
kierowanych przez PPS. Przewodniczący Rady Związków Zawodowych 
w Krakowie Albin Rosenzweig-Różycki w związku z postawieniem go 
przed śąd partyjny zrzekł się swego stanowiska i zerwał z PPS. Rozpoczął 
otwartą walkę z PPS, wydając numer 1 pisma Dzień Ludu z datą Kraków 
3. I. 1926 jako organ opozycji PPS Zachodniej Małopolski i Śląska Cie
szyńskiego. Nakład 2000 egzemplarzy uległ konfiskacie. Pismo podpisywał 
w charakterze wydawcy i redaktora odpowiedzialnego W. Godas, z za
wodu kelner, faktycznym wydawcą i redaktorem był A. Różycki według 
określenia policji „działacz socjalistyczny o poglądach komunistycznych. 
Rzekomo z KPP otrzymał kilka tysięcy złotych na wydawnictwo" 22). 
Dzień Ludu przekształcono na Głos Pracy, organ opozycji związków 
zawodowych. Uchwała w tej sprawie zapadła na konferencji delegatów 
klasowych związków zawodowych okręgu krakowskiego odbytej 10. II. 
1926 w Krakowie w lokalu Związku Urzędników Prywatnych (Sławkow
ska 6). Głos Pracy jako tygodnik zaczął wychodzić od lutego 1926, którego 
redaktorem odp. i wydawcą był początkowo drukarz Józef Braus, a z kolei 
Wojciech Kania. Wkrótce władze sądowe zaczęły konfiskować pismo (nr 7 
z d. 5. 4. 1926 w nakładzie 2200 egzemplarzy). Następstwem nowej sy
tuacji politycznej było zorganizowanie PPS-Lewicy. Wśród założycieli 
partii było sporo komunistów. KPP zezwalała na podwójną przynależność 
partyjną, chodziło bowiem o wykorzystanie legalnej organizacji dla dzia
łalności komunistycznej. 

Głos Pracy przemianowano na organ PPS-Lewicy. Represje stosowane 
do redaktorów utrudniały regularne wydawanie pisma, a konfiskaty były 
przeszkodą w doręczaniu pisma prenumeratorom i czytelnikom. Pismo 
drukowano najpierw w drukarni „Szkolnica" (d. Sarmacja), później w dru
karni ,,Prawda" i „Gra fia". Pismo wychodziło z małymi przerwami 
przeszło rok. 

Drugim organem PPS-Lewicy był Robociarz, tygodnik, którego re
daktorem odpow. był komunista Stefan Wolas, drukarz w drukarni 
Anczyca w Krakowie, redaktorem faktycznym był Albin Różycki. I to 
pismo było drukowane w „Szkolnicy". Pierwszy numer ukazał się pod 
d. Kraków—Bielsko—Czechowice—Lublin—Warszawa 4. VII. 1926, ostatni 
w maju 1928 r. O tym fakcie będącym wynikiem szykan doniosła jedno
dniówka Nasz Robociarz z d. 21. III. 1928. 

Raport Komendy Policji Państwowej z 5. IV. 1927 informował o areszto
waniach W. Kani, red. odp. Głosu Prawdy, St. Wolasa red. odp. Robocia-
rza, Wł. Jarosza, kierownika drukarni „Szkolnica", oraz W. Kolskiego 

22) APKr, Akta Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie UWKr 61, pi. 19. 
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i A. Różyckiego. O rewizji przeprowadzonej w „Szkolnicy" i aresztowa
niach powyższych doniósł też okólnik PPS-Lewicy z d. 23. IV. 1927 z tą 
różnicą, że wymieniał aresztowanego Gadomskiego, administratora dru
karni, zamiast Jarosza ~:i). Szykany w stosunku dc prasy PPS-Lewicy nie 
były zaskakujące, jeśli się zważy, że programową odezwę nowej partii 
skwitował Naprzód, organ PPS, w nrze 151 z 4. VII. 1926 jako robotę 
komunistów i ,,niezależnych", nazwą PPS-Lewicy usiłujących wprowadzić 
w błąd robotników. 

Ocena opozycji w PPS dana przez dra Emila Bobrowskiego na po
ufnym posiedzeniu Rady Robotniczej szła po linii bagatelizowania roz
miarów i znaczenia ruchu opozycyjnego Różyckiego — natomiast udział 
komunistów w opozycji traktowała jako fakt groźniejszy i uznawała, że 
ich agitacja może wywrzeć ujemny wpływ na masy. Należy zwrócić 
uwagę na tych „agentów z Moskwy" i w zarodku unicestwić ich poczy
nania. Bez ogródek dr Bobrowski proponował: ,,Gdyby opozycja podjęła 
agresywne kroki do rozbicia partii, można unicestwić sprężyny komuni
styczne przez oddanie policji całego materiału informacyjnego, jaki partia 
posiada odnośnie poszczególnych komunistów jawnych i zamaskowa
nych" -4). Jak z tego wynika próby współpracy prawicowych działaczy 
P P S z policją były podejmowane. 

W działalności prasowej PPS-Lewicy można wskazać na parę jeszcze 
pozycji wydawniczych. W Białej-Bielsku wydano jednodniówkę Trybuna 
Robotnicza 19. IX. 1926, którą podpisał jako wydawca i redaktor odp. Wła
dysław Glucz, zamieszkały w L eszczyna eh, kowal z zawodu. Jednodniówka 
była drukowana u Gustawa Jenknera w Bielsku i uległa konfiskacie. 
Ukazała się również jednodniówka Nasz Sygnał nawołująca kolejarzy do 
strajku (1926 г.). 

Sprawy prasy Part i i Niezależnych Socjalistów (późniejszej Niezależnej 
Parti i Socjalistycznej Praca) raczej tylko dotykam. 11. XII wydał dr Bo
lesław Drobner nr 1 tygodnika Glos Niezależnych Socjalistów (po konfi
skacie II nakład). Do Komitetu redakcyjnego wchodzili B. Drobner jako 
redaktor, Józef Piotrowski zast. redaktora i St. Żuwała redaktor odpo
wiedzialny. W okresie wyborów do sejmu na mocy uchwały Komitetu 
Wykonawczego PNS tygodnik został zawieszony, a w kwietniu 1923 r. 
znowu wznowiony.25) 

Trzeba wreszcie zwrócić uwagę na prasę w języku żydowskim, zarówno 
komunistyczną, jak również wydawaną przez lewicowe partie żydowskie, 
w których duże wpływy mieli komuniści, a więc Kombund i Poalej Syjon-
Lewica oraz ich odpowiedniki młodzieżowe. Na II Zjeździe KPRP (1923) 

2 3 ) APKr, Akta Starostwa Grodzkiego w Kr. StGKr 101. 
2 4 ) APKr, Akta Dyrekcji Folieji w Krakowie Nr 367/V726. 
25) APKr, Akta Dyrekcji Policji w Krakowie . Sp raw, za grudz ień 1921 r. 
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S. Amsterdam (ps. Sandecki) mówiąc o ruchu komunistycznym wśród 
robotników żydowskich w Polsce wspomniał o piśmie periodycznym KPRP 
w języku żydowskim o nakładzie 5000 egzemplarzy, które jest rozchwy
tywane przez robotników 26). Nie wymienił tytułu, mógł mieć zatem na 
myśli albo Dos Lehn (Życie) wychodzące w Krakowie, albo Di Cajt (Czas) 
wydawane we Lwowie. Wcześniej ukazało się kilka jednodniówek m. in. 
Der Sztrom. Kombund wydał jednodniówki Unser Fon, Der Ruf, Freie 
Arbeit, Strain, Poalej Syjon-Lewica wydała w Krakowie Unzer Arbeter 
Welt (Nasz Świat Robotniczy), Die Jugend Fon (Sztandar Młodzieży) mie
sięcznik drukowany w drukarni Nowej (ul. Orzeszkowej 8), a od nru 7-go 
u M. Deutschere (ul. Bożego Ciała 17) (redaktor A, Kleinberg, admini
strator J. Alster). 

Docierały też do okręgu krakowskiego nielegalne wydawnictwa partii 
komunistycznej, jak Czerwony Sztandar, organ КС К Р Р (1919—1928 
z przerwą od IX. 1922 do IX. 1924) i Nowy Przegląd, organ teoretyczny 
(1922—1935). 

Wydział prasowy Ministerstwa Spraw Wewn. zwrócił się do wojewody 
krakowskiego pismem z 31. VII. 1922, w którym wyjaśnia, że „trudności 
poczynione przez władze przeciw żargonowym wydawnictwom komuni
stycznym w Warszawie miały ten skutek, że przestały wychodzić w War
szawie a jednocześnie przeniesiono j e do Krakowa". 

K P P jak z powyższego przedstawienia wynika doceniała rolę prasy. 
W akcji prasowej wyodrębniały się dwa kierunki, jeden to prasa nie
legalna i drugi — legalna, względnie półlegalna. Do tej ostatniej przykła
dano większą wagę ze względu na szerszy krąg propagandowy. Nadto 
wysiłki szły w kierunku wykorzystywania prasy organizacji i partii ro
botniczych i chłopskich, które uznawały potrzebę współdziałania w jedno-
litofrontowych komitetach. Prasa K P P była odbiciem krystalizowania 
się marksistowsko-leninowskiej ideologii. W ciągu 20 lat istnienia KPP, 
organizacja krakowska wniosła poważny wkład do walki i osiągnięć całej 
partii na wielu polach działalności, a szczególnie wydawniczo-prasowej. 
Znamienna i nie bez uzasadnienia jest opinia policji krakowskiej: „powódź 
nielegalnych pism, którymi Kraków i okolice od początku wskrzeszenia 
Rzeczypospolitej był zasypywany były dziełem powyższych (chodzi o kra
kowskich komunistów: Paszty, Jaśkiewicza, Szmidta i Sierankiewicza — 
przyp. H. D.) agitatorów" 27). A Powiatowa Komenda Policji Państwowej 
w Chrzanowie donosiła komendantowi, wojewódzkiemu P P w Krakowie 
w r. 1927: ,,Nie ma tygodnia, aby w tym lub innym miejscu nie rozrfeu-

2e) Protokoły II Zjazdu KPRP (1923 г.), Z pola walki, R. I, Nr 3, s. 173. 
27) APKr. Akta Dyrekcji Policji w Krakowie. Sprawozdanie za styczeń 1922. 

L. 290/22—5f. 
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cano bibułę komunistyczną, co wskazuje na wzmożoną działalność 
K P P i ZMK" 28). 

Sama partia urządzała „Tygodnie propagandy komunistycznej", w któ
rych szereg nielegalnych zebrań poświęcała propagandzie prasy.29). K P P 
spełniała więc zawsze lepiej lub gorzej zadania rewolucyjnej partii. 

W jednej z odezw КС K P P czytamy, że rząd dławi żywe i drukowane 
słowo prawdziwego obrońcy pracujących mas ludowych miast i wsi: KPP . 
Robotnicy, chłopi i żołnierze nie bacząc na prześladowania, z narażeniem 
nawet na długoletnie więzienia rozpowszechniają wśród mas ludowych 
komunistyczne wydawnictwa. „Jedynie dzięki ogromnej ofiarności ludu 
pracującego wychodzą nasze odezwy, gazety, broszury itd. z podziemia 
nielegalności, w którą naszą prasę i wydawnictwa wegnało dzikie prze
śladowanie rządu burżuazji i obszarników. 

Pamiętajcie więc, że każda odezwa, każda gazeta, każda broszura to 
cząstka ogromnych wysiłków, to cząstka życia bohaterów w szarych 
bluzach robotniczych, oddających ofiarnie siebie i swe życie w walce 
za sprawę wyzwolenia wszystkich wyzyskiwanych i uciśnionych" :i0). 

2 8 ) APKr. Akta Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Nr 2325/29. 
29) A P K r . A k t a Dyrekcj i Policji w Krakowie . S p r a w o z d a n i e K d y P P z 4. XI . 1925 

(Organizacja KPP). 
3 0 ) T. Dąb al, Powstanie krakowskie, Mińsk 1925, s. 105—106. Autor zdaje sobie 

sprawę z tego, że nie wyczerpał tematu, bowiem napotykał ma poważne luki w ma
teriałach archiwalnych i w drukach prasowych, zachodzi zatem potrzeba idalszego 
uzupełnienia artykułu. Redakcja w tym celu otwiera łamy kwartalnika dla uzu
pełnień. 



Z P R O B L E M Ó W A K T U A L N Y C H 

RYSZARD KOSIŃSKI 

Rozmazania chyba nie tylko o prasie krakoiuskiej 

Problem aktualnej sytuacji iv publicystyce polskiej, rozwa
żany na łamach kilku tygodników społeczno-kulturalnych, był 
także tematem dyskusji w środowisku dziennikarzy krakow
skich. W dniu 18 września br. odbyło się, zorganizowane przez 
oddział SDP w Krakowie, zebranie dyskusyjne poświęcone. 
zagadnieniu publicystyki prasowej. Poniżej drukujemy steno
gram zagajenia tej dyskusji, (red.) 

Uwagi moje mają charakter jak najbardziej osobisty i dyskusyjny. Jest 
to właściwie garść niezbyt uporządkowanych spostrzeżeń czytelnika prasy. 
Chciałbym je posegregować na dwie grupy: pierwsza dotyczyłaby słabości 
publicystyki krakowskiej — i chyba nie tylko krakowskiej w ciągu ostat
niego pół roku. W drugiej grupie zagadnień, pozwolę sobie powiedzieć 
kilka słów na tematy warsztatowe i o ogólnej sytuacji w środowisku 
dziennikarzy Krakowa. 

1 

Zdaje mi się, że największą słabością, bardzo rzucającą się w oczy przy 
lekturze pism, jest zanik tego, co nazywamy konstruktywnymi wnioskami, 
propozycjami, wynikającymi z analitycznego badania przedmiotu zainte
resowania publicystycznego. Był czas, kiedy nasi publicyści potrafili — 
dajmy na to w problemach ekonomicznych — analizować zjawiska, opisy
wać te zjawiska, ale jednocześnie wychodzić z jakimiś wnioskami, postu
latami, pomagającymi rozwiązywać konflikty terenu badań dziennikar
skich. Niestety w ostatnim czasie w niepokojący sposób zanikły tego 
rodzaju ambicje. Dotyczy to przede wszystkim problemu numer jederi 
naszego kraju — życia gospodarczego. Wydaje mi się, że wielka okazja 
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dla tego rodzaju pracy, okazja, którą stworzyły uchwały XI Plenum, 
nie została wykorzystana. Owszem, w pierwszych tygodniach po Plenum 
podejmowano mniej czy więcej udane próby takiej właśnie publicystyki, 
ale gdy pozornie wyczerpano inspiracje materiałów z Plenum, dzienni
karze wrócili na ogół do odbitek fotograficznych, którym daleko do 
rangi organizatorskiej. 

Dotyczy to również tzw. publicystyki społecznej, choć tu sytuacja wy
gląda może nieco lepiej. Na tym terenie także jednak dominują zabiur-
kowe spekulacje, ogólniki, truizmy, wałkowane i znane już i dziennika
rzom i czytelnikom od wielu lat. Notuje się niepokojącą ucieczkę od 
terenu i od konkretów. Nie chodzi mi tu o to, żeby negować potrzebę 
uogólnień. Uogólnienia stanowią o wartości poruszanego tematu, jeśli 
jednak wypływają one nie z rozeznania terenowego, nie z sumy doświad
czeń, stają się wyświechtanymi ogólnikami. 

Skąd się bierze takie zjawisko? Najprościej chyba byłoby odpowie
dzieć, że po okresie wielkich rewizji, namiętności, ujawniania bardzo 
widocznych paradoksów naszego życia, stanęliśmy przed potrzebą współ
tworzenia i mądrego organizowania społecznego w nowych warunkach. 
Ta sytuacja zobowiązuje do kilku podstawowych zadań: pogłębiania wie
dzy na tematy, o których się pisze oraz wielkiej rozwagi i odpowiedzial
ności przed czytelnikami. Na temat tej odpowiedzialności przede wszyst
kim kilka słów. 

W okresie Października, a właściwie w okresie całej odwilży, prasa 
zdobyła sobie duże uznanie w społeczeństwie. Było to wówczas o tyle 
łatwiejsze, że poglądy na różne zjawiska życia zbiegały się z poglądami 
czytelników. A to jest chyba i najcenniejsze, i najtrudniejsze dla dzienni
karzy. Powtarzam jednak, że w tamtych pamiętnych dniach o tę zbieżność 
było stosunkowo łatwo, gdyż, że tak powiem, powszechny rozsądek zbiegał 
się z rozsądkiem dziennikarskim i z ogólnymi racjami życia wewnętrznego 
kraju, jego gospodarki i polityki. W tej chwili — pamiętamy bowiem, 
w jakich warunkach politycznych i gospodarczych działamy — o zbież
ność poglądów jest znacznie trudniej , gdyż dziennikarze muszą lansować 
p o z o r n i e nieatrakcyjny program, który jest konsekwencją naszej sy
tuacji krajowej i międzynarodowej. Znając psychologię polskiego spo
łeczeństwa, tradycje nie zawsze światłe, niecierpliwość kształtowaną 
w ubiegłych latach i wreszcie w jakimś stopniu kryzys zaufania społecz
nego, dziennikarze są obecnie, jak już powiedziałem, w znacznie t rudniej
szej sytuacji. 

Do czego zmusza la sytuacja? Nie chciałbym tutaj mówić o oczywistej 
sprawie, o potrzebie realizowania programu partyjnego i państwowego 
przez prasę codzienną. Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że miara 



akceptowania tego programu przez czytelników jest uzależniona od 
nośności, marki, poziomu piór dziennikarskich. 

A z tymi piórami jest chyba nie tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli. 
Do starych miechów, jakimi są nasze redakcje, lejemy nadal stare wino. 
Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że bardzo uprościliśmy pojęcie i zasięg 
publicystyki. Tak się stało, że mówiąc o publicystyce wówczas jedno
cześnie myślimy o artykułach. O zwykłym, tzw. czołówkowym, artykule. 
Przyznam, że słabości dziennikarskie dostrzegam przede wszystkim w tym 
uproszczonym poglądzie. Do rzadkości bowiem należy w naszej prasie inny 
gatunek, inny rodzaj publicystyki. Zanikły, a w każdym razie w niedosta
tecznej mierze ukazują się na naszych łamach, lapidarne komentarze, 
felietony, reportaże, eseje, czy nawet informacja publicystyczna w typie 
paryskiego Le Monde. Ta sytuacja, to przecenianie artykułu, jako jedyną 
formę wypowiedzi publicystycznej, nie tylko że nie wzbogaca pism, ale 
zagradza drogę ujawnianiu się dziennikarskich indywidualności. Niewąt
pliwie poszerzenie gatunków publicystycznych odkryje nam niespodzie
wanie wielu dobrych dziennikarzy. Nie dla wszystkich bowiem artykuł, 
nasz krakowski artykuł, jest najbliższą formą wypowiedzi. 

Łączy się z tym, moim zdaniem, sprawa tzw. zdobywania nazwiska 
wśród czytelników, popularności a nawet mody na jakieś nazwisko. Stara 
to prawda, jak prasa, że czytelnicy przyzwyczajają się do pewnych na
zwisk, co więcej — nabierają do tych nazwisk zaufania. I jeśli pozwolimy 
temu czy innemu dziennikarzowi na stworzenie w piśmie własnego 
genre'u, korzyść będzie chyba podwójna, i polityczna i zawodowa. Przy
pomnijmy sobie choćby felietony Nowakowskiego w Krakowie czy Wa-
sowskiego w Warszawie. Zwróćmy uwagę na poczytność stałych, zindy
widualizowanych rubryk KTT w Nowej Kulturze czy felietonów teatral
nych Jana Kotta w Przeglądzie Kulturalnym. 

Oczywiście wiąże się z tym poziom dziennikarski, poziom tej publicy
styki. Trzeba sobie powiedzieć, że ar tykuły typu politycznego i ideolo
gicznego, a więc publikacje najtrudniejsze, na których z kolei najbardziej 
nam zależy, tchną często nudą na milę. Po staremu są to nieciekawe roz
prawy, nieoryginalne i niezindywidualizowane osobowością autora. To 
samo niestety jest z reportażem. Ja zresztą osobiście na temat reportażu 
mam szczególne zdanie. Wyda je mi się bowiem, że ten gatunek, przy
najmniej w swoim konwencjonalnym pojęciu, należy już do przeszłości. 
W epoce radia, kina i telewizji, reportaż w swoim klasycznym pojęciu 
jest już przeżytkiem. Można tu chyba wyprowadzić analogię do litera
tury. Przecież XIX-wieczna proza brodatych klasyków jest coraz od
leglejsza od dzisiejszych gustów i chyba praktyka ostatnich dziesiątek lat 
wykazuje tendencje do odejścia od tego typu pisarstwa. Obraz, misterną 
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psychologię, barwną scenografię tychże brodatych klasyków zastępuje 
nowoczesna lapidarna proza Kafki, Erenburga czy prozaików amerykań
skich. Szukamy w niej już nie barwności i opisowości, gdyż mamy od 
tego choćby film, lecz wartości, które w epoce samochodów i samolotów 
przynoszą nam materiał poznawczy w sposób najbardziej skrócony, 
syntetyczny. 

Druga sprawa, która nasuwa mi się przy czytaniu prasy krakowskiej, 
to niebezpieczeństwo partykularyzmu. Mimo że prasa polska jest podzie
lona na regiony, nie zobowiązuje to nas do śledzenia życia tylko w za
sięgu geograficznych rogatek województwa krakowskiego. Świadomość 
i zainteresowania ludzi, powiedzmy Krakowa, wybiegają poza granice 
miasta i województwa, łączą się także z całokształtem życia w kraju. 
O tym zbyt często zapominamy, to nie przydaje prasie wysokich lotów 
i wyciska na niej stempel prowincjonalncści. 

Zaryzykowałbym, sumując tę wypowiedź, takie określenie dobrego ma
teriału publicystycznego; oczywiście określenie, które, jak zresztą wszyst
kie tego rodzaju definicje, dalekie jest od doskonałości. Wydaje mi się, 
że o wartości publicystyki decyduje poznawczość i uroda materiału. A po-
znawczość, to jest wiedza dziennikarza także polityczna, uroda zaś, to jest 
indywidualność pisarza. 

2 

Jeśli już mowa o słabościach, bo o nich tylko dzisiaj mówię, to myślę, 
że nie bez wpływu na ten stan rzeczy jest, a właściwie była, owa fala 
krytyki prasowej sprzed miesięcy, którą nazywano nastrojami antypraso-
wymi. Naturalnie te nastroje antyprasowe zorganizowali sobie w pewnej 
części także i sami dziennikarze w okresie masowego czarnowidztwa. 
Niemniej zadecydowały o nich także nastroje, opinia i nacisk ludzi, 
którym nie w smak była ostrzejsza krytyka. Znamy historię i konse
kwencję tegc stanu rzeczy: procesy sądowe, niechęć pewnych środowisk 
do prasy (np. prawnicy, część aparatu administracyinego). Dziennikarze 
miast z tej historii wyciągnąć właściwe wnioski dla konstruowania nadal 
śmiałej, ale rozważnej publicystyki, uciekli najczęściej na tereny łat
wych i nieskomplikowanych spraw. Oczywiście psychologicznie zjawi
sko to można częściowo zrozumieć. Nie tłumaczy ono jednak, nie roz
grzesza stanowiska polityków i działaczy społecznych, jakimi muszą być 
dziennikarze. 

Przy okazji warto również powiedzieć o zbyt wielkiej nerwowości w na
szym środowisku, nerwowości która zrodziła się z powodu redukcji. Nie
stety nasze władze administracyjne nie potrafiły raz a zdecydowanie tej 
sprawy rozwiązać, żeby można było spokojnie pracować. 
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Kilka słów o specyfice, czy jak kto woli — o różnicach pisma par ty j 
nego i czytelnikowskiego. Wydaje mi się legendą, że pismo czytelnikow-
skie to pismo politycznie, jak to się mówi, indyferentne. Ambicją redakcji 
czytelnikowskich winna być rozmowa z czytelnikami na wszystkie te 
maty polityczne i ideologiczne, jakie stawia przed narodem partia. Oczy
wiście tradycje pisma, gusty czytelników, temperament i osobowość 
publicysty określa, że tak powiem poetykę tej rozmowy. Merytorycznie 
jednak byłoby przecież fałszem politycznym rozumieć, że pismo ^czytel-
nikowskie może sobie pozwolić na jakiś eklektyzm, na jakąś nie kontro
lowaną swobodę w wypowiadaniu swoich sądów politycznych. Uważam, 
że nie ma dla tego typü redakcji, stojących na gruncie ideologii marksi
stowskiej, tematów wstydliwych i trzeba powiedzieć, że publicystyka 
tego rodzaju, jak na to wskazują listy i kontakty z czytelnikami, jest chęt
nie czytywana. Oczywiście uzależniona jest ona, jej siła propagandowa 
od poziomu, od wartości dziennikarstwa. 

Wydaje mi się, formułuję to dyskusyjnie, że w zasadzie jedyną róż
nicą między pismem partyjnym a czytelnikowskim, oczywiście pismem, 
które ma poważne ambicje, jest tylko ta różnica, że organa К W poru
szają tematykę wewnątrzpartyjną. Myślę, że to sformułowanie nie uwła
cza gazetom partyjnym, ani nie wystawia megalomańskiej cenzurki 
redakcjom czytelnikowskich. Zapewne istnieje jeszcze jakaś drobna, od
różniająca specyfika, ale zasadnicza jest owa różnica, o której mówiłem. 

Jeszcze przy tej okazji jeden temat. Krytyka, a właściwie zanik kry
tyki. Ta ucieczka jest niepokojąca. Mówię o tym gdyż, moim zdaniem, 
sprawa ta wiąże się z pojęciem atrakcyjności pisma. Wydaje mi się, że 
atrakcyjność gazety nie zależy od jej „upupienia", od różnych przyjem
nych felietoników, lichych sensacji, konkursików, ale przede wszystkim 
od tematów, od problemów, którymi żyje społeczeństwo. I błędem jest 
przekonanie, że czytelnika napędzi nam rubryka szarad, konkursów, pi
kantnych nowinek i rozrywek. To będzie w każdym razie czytelnik 
koniunkturalny. Stałego czytelnika, jak uczy nas praktyka redakcyjna, 
można zdobyć tylko głębokimi i po dziennikarsku w dobrym pojęciu tego 
słowa, dobranymi tematami. 
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Przyznam mimo powyższych rozważań, że osobiście jestem zdania, iż 
prasa polska przesadza zbyt wyraźnie w udzielaniu publicystyce miejsca 
na skąpych stronicach gazet. Zapotrzebowanie na publicystykę, po
wszechne zapotrzebowanie, jest na ogół zjawiskiem dość rzadkim, wy
zwala się ono przede wszystkim w wyjątkowych sytuacjach społecznych. 
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Po okresie tego koniunkturalnego zapotrzebowania, chlebem codziennym 
dzisiejszej prasy winna być informacja. 

Nieprzypadkowo notujemy znaczną obniżkę zainteresowań pismami 
literacko-społecznymi. Nie jest dla mnie czymś osobliwym pospieszne 
walenie sie, nakładu tego typu tygodników. Przy periodykach w normal
nie płynącym czasie pozostają tylko grupy wiernych czytelników, specja
listów i wyrobionej inteligencji. Przeciętny czytelnik powraca po prostu 
do pisma codziennego lub magazynu ilustrowanego, aby znaleźć w nim 
przede wszystkim bieżącą informację, rozrywkę i lapidarne omówienie 
najistotniejszych wydarzeń dnia. Ten przeciętny czytelnik — podkreśl
my w dodatku, że czytelnik o polskiej psychologii i temperamencie — 
szuka w pismach syntezy, a nie analizy. Tygodniki zaś nasze lubią 
z maestrią rosyjskich klasyków li teratury babrać się w zakamarkach 
spraw. 

Niniejsze uwagi poświęcone są przede wszystkim publicystyce, trudno 
mi jednak nie wspomnieć choć kilku słowami o pierwszorzędnym ga
tunku dziennikarskim, jakim jest informacja. Często w środowisku dzien
nikarskim zastanawiano się, jakie jest najlepsze pismo codzienne w kraju. 
Według mnie Trybuna Ludu. Mam wprawdzie odmienne pojęcie co do 
sposobu redagowania centralnego pisma partii. Wydaje mi się bowiem, 
że winno ono, mówiąc w olbrzymim skrócie, skoncentrować swoją re
dakcyjną uwagę na d o b o r z e zarówno publicystyki, jak i w równej 
mierze informacji z najpoważniejszych i najistotniejszych zjawisk kra
jowych i międzynarodowych. Mówiąc plastyczniej, najpoważniejsze pismo 
kraju winno eliminować ze swoich łam zarówno komentarze typu „Man
ko w GS-ie X", jak i informacje np. „O zakwitnięciu jabłoni w woje
wództwie białostockim1 '. 

Przyjmuję jednak stan faktyczny i jeśli nie ma w Polsce tendencji 
i ambicji do specyfikowania prasy codziennej, to trzeba powiedzieć, że 
w zastałym obrazie najwyżej sobie cenię tęże Trybunę Ludu, gdyż po
święca spośród wszystkich pism najwięcej miejsca na informację. 

Pamiętajmy, że miejsce informacji wyznacza coraz silniej zarówno 
psychologia współczesnego czytelnika, jak i rozwój cywilizacji technicz
nej. Mamy coraz mniej czasu do czytania. I to zarówno robotnik z Nowej 
Huty, jak i nawet pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Witryny księgarń niepokojąco pęcznieją od nadmiaru nowych wydaw
nictw. Stoimy przed koniecznością selekcji potężnej fali książek. Z po
mocą współczesnemu człowiekowi w tym nieustannym pośpiechu i tem
pie przychodzi coraz częściej telewizja, radio i film. Gazeta przestaje być 
lekturą do poobiedniej kontemplacji. Tak się czytało przed wojną Ikaea: 
w tramwaju depesze, a co tłustsze kąski odkładało się na domowy tap
czan. Teraz na ogół w tramwaju przerzuca się całą gazetę. 
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Dodajmy jeszcze do tego, że wyobraźni współczesnego człowieka nie 
zaspokaja już lektura. Dotyczy to, wydaje mi się, nie tylko pism, ale 
również w coraz większej mierze i książek. Kino, wycieczka, podróż, 
mecz piłkarski, obraz telewizyjny — to są wartości, które kształtują 
silnie wyobraźnię. 
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Miesięcznik dziennikarzy Prasa Polska opublikował interesującą ankietę 
sondującą sytuację wśród dziennikarzy Warszawy. Wynika z niej, że 
główne trudności w pracy zawodowej wypływają z trudności natury 
politycznej. W tej sprawie trzeba wydzielić podstawowe problemy: zakres 
samodzielności prasy i dezorientację polityczną. 

Następny zespół zagadnień to sprawy związane z działaniem prasy 
i rangą zawodu. Można tu wydzielić taką problematykę szczegółową, 
jak deprecjacja zawodu dziennikarskiego, bezskuteczność krytyki praso
wej oraz ograniczenie informacji dla dziennikarzy. Rodzą się takie opi
nie: „Niewiara w skuteczność krytyki prasowej, wypadki nieposzano-
wania dziennikarza podczas wykonywania pracy, powszechny objaw 
obniżenia autorytetu i powagi zawodu". 

Innym kręgiem zagadnień, których nie można absolutnie lekceważyć, 
są sprawy wewnątrzredakcyjne, warsztatowe. Należą do nich: skanda
liczna organizacja i wyposażenie redakcji, niskie kwalifikacje części 
zespołu redakcyjnego. 

Na ogólny poziom pracy wpływają także bardzo niskie zarobki. Dzien
nikarze należą do tzw. wolnych zawodów, a wśród nich są grupą, która 
zarabia najmniej. Dalej utrudniają też prace złe warunki mieszkaniowe. 
Konieczność dodatkowego zarobkowania, pogoń za wierszówką, by po
prawić sobie nieco kiepską sytuację materialną. 

Mówiąc o poziomie dziennikarstwa, o poziomie publicystyki, nie wolno 
tych spraw pomijać. Oceniamy bowiem poziom pracy bardzo często 
w oderwaniu od ludzi, od ich warunków, od ich bardzo często osobistych 
dramatów. Warto powiedzieć, że przeprowadzona ankieta Zakładu Badań 
Prasoznawczych w Warszawie, o której była wyżej mowa, przyniosła 
takie rezultaty: na 100 proc. uczestników ankiety 21 proc. wypowiedziało 
się, że główną przeszkodą w pracy dziennikarskiej są trudności natury 
politycznej, podając mniej więcej te powody, o których wspominałem, 
23,4 proc. uczestników ankiety określiło trudności dziennikarskie jako 
wynik deprecjacji zawodu, bezskuteczności krytyki oraz ograniczenia 
informacji dla prasy; 21,3 proc. badanych widzi te trudności w przyczy
nach płynących z braków technicznych i bytowych redakcji. Ta staty
styka jest charakterystyczna. 
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Dla 9 тШопош Ро1акош za granicą 

Ożywienie zaczęło się właściwie dopiero po Październiku. 7 Dni w Pol
sce, Nasza Ojczyzna, Magazyn Polski, Hejnał Mariacki i Tygodnik Pol
ski — wszystkie czasopisma wydawane w kraju 'bądź przez kraj) dla 
emigracji, liczą zaledwie po dwa i mniej lat. Ten fakt jest decydujący 
dla charakteru oceny podejmowanej po upływie tak krótkiego okresu 
działalności — działalności, której przecież absolutnie nie można mierzyć 
miesiącami. Po latach dokładnej izolacji pozornie likwidowanej nielubia-
nym przez emigrację biuletynem rozgłośni , ,Kraj" i samą rozgłośnią, 
pierwsze słowa pism, występujących z innymi tezami i innym stosunkiem 
do wychodźstwa, mogły być jedynie sondą, która w wyniku miała dać 
niewiadomą. I w tym jedynie aspekcie można rozpatrywać prasowe dwu
latki: jako sondę, która dała tyle rozeznania, ile potrzeba do podjęcia 
decyzji. Nie czas więc na dopytywanie się i doszukiwanie rezultatów 
walki z wynarodowieniem młodego pokolenia, czy realizacji jakiejkol
wiek innej tezy spośród licznych założeń stawianych w pierwszych nume
rach. To jest praca na lata, nie na miesiące, a więc i pełną ocenę dadzą 
dopiero lata. Dzisiaj jednak, czas już na krystalizowanie koncepcji. 

Trudno u nas w kraju stwierdzić kategorycznie, że istnieje pismo (oprócz 
fachowych), które zna swego czytelnika. Socjologiczne badania gustów 
i żądań odbiorcy są w powijakach, a prowadzone przez niektóre gazety 
akcje ankietowe, to drobna kropla w morzu absolutnej nieznajomości 
problemu. Jeśli tak jest w kraju — z czytelnikiem rozproszonym po ca
łym globie, jest znacznie gorzej. Jest nas poza etnicznymi granicami Pol
ski podobno od 7 do 9 milionów. Piszę: „podobno" i ,,od do", gdyż nikt 
nie wierzy liczbie, którą podajemy. Nie przeprowadzano w ostatnich 
latach tego rodzaju spisów, nie ma w zasadzie kryteriów, które można 
by przy spisach zastosować. Istnieje, choćby tylko w Stanach Zjednoczo
nych, bardzo częste zjawisko, gdy ktoś zapytany o narodowość, odpo
wiada: jestem Amerykaninem, tu angażuję się politycznie, tu wychowuję 
dzieci, ta ojczyzna nakłada na mnie obowiązki — a jednocześnie, ten sam 
człowiek mówi doskonale po polsku, prenumeruje polskie pisma, pomaga 
finansowo rzeszowskiej wsi, z której kiedyś wyjechał. Takich i jeszcze 
bardziej skomplikowanych sytuacji, jest więcej i stąd obiekcja co do 
prawdziwości owych siedmiu czy dziewięciu milionów. Aby dokonać jed
nak choćby najprymitywniejszego obliczenia ilości pism polskich przypa
dających na głowę emigranta w poszczególnych krajach, cytuję za jedy
nym źródłem, dokąd jeszcze prace Katedry Geografii Regionalnej prof. 
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J. В a r b a g a przy UW, nad ustaleniem liczebności emigracji, jej roz
mieszczeniem geograficznym, przyczynami osiedlenia na danym terenie 
i strukturą społeczną, nie zostaną opublikowane. 

Rocznik Polonii r. 1956—57 — wyd. VI: 
Ogólna liczba: 9.000.000 
Większe ośrodki: Anglia 

Argentyna 
Australia 
Belgia 
Brazylia 
Dania 
Francja 
Kanada 
Niemcy zachodnie 
Stany Zjednoczone 
ZSRR 

145.000 ') 
120.000 
72.000 
35.000 

200.000 
10.000 

750.000 
220.000 
123.000 

6.000.000 
800.000 

Jeśli tak wielkie trudności piętrzą się przed każdym kto chce dojść 
.samej tylko liczebności emigracji, prawie nie do pokonania są dalsze. Od
powiedzi na pytanie: kim są, czego żądają, jakie są ich poglądy i poziom 
intelektualny — nie posiadali dziennikarze w chwili rozpoczynania pracy 
nad gazetą przeznaczoną dla Polonii. Od 1939 roku upłynęło 19 lat. 19 lat 
dokładnej izolacji, w czasie której zmieniały się nie tylko ustroje i lu
dzie — kształtowała się również osobowość naszych centrów emigracyj
nych i kształtowała całkowicie poza nami. Dlatego dzisiaj wiemy o nich 
jeszcze mniej, niż oni o nas — najczęściej tyle, ile przygodnie zanotuje 
dziennikarz-turysta, a to o wiele za mało, by wydawać pismo. Nauczyć 
się „wiedzy o emigracji" z książek nie można także. Pustka. Trochę arty
kułów (o właściwej ubiegłemu okresowi ocenie politycznej), broszura 
Wiedzy Powszechnej i praca (to już praca) G a j e w s k i e g o o udziale 
Polaków w Ruchu Oporu we Francji. Dalej wydawnictwo Instytutu De
mografii, traktujące częściowo o Polakach pt. L'assimilation d'immigrants 
oraz publikacja jednego z krakowskich socjologów, traktująca raczej 
o przyczynach emigracji. Wśród prac magisterskich i kandydackich zna
lazłam dwie. Obie pisane w Polsce — bez oglądania omawianych krajów. 
Z podania ustnego dowiedziałam bię o ciekawym materiale złożonym 
przez jednego z byłych konsulów. Nie pozostaje więc nic innego, jak cze
kać na wyniki działalności katedry prof. Barbaga i nowe wydanie Pa
miętników emigrantów 2). Za to poszukiwanie prac starszych (co kompro
mituje nas jeszcze bardziej) idzie łatwo. Prowizoryczna i niepełna biblio
grafia wyraża się cyfrą 170, nie licząc Pamiętników emigrantów wyda
nych przez L. K r z y w i c k i e g o i obszernych rozpraw rozrzuconych 
po tygodnikach, których zestawienie istnieje również. 

1) Jedyna szczegółowa książka, jaką udało mi się dostać — monograficzne 
opracowanie emigracji angiéls'kiej J. Z u b r z y c k i e g o pt. Polish Immigranzs 
in Britain — podaje już inną liczbę, bo 120 tys. minus 10.300 naturalizowanych. 
którzy zresztą uznają się nadal za członków społeczności polskiej. 

2) Redakcja 7 Dni rozpisała konkurs na wspomnienia emigranta. Prace ukażą 
się nakładem wydawnictwa „Czytelnik". 
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Najłatwiejszą stosunkowo sytuację (choć sądząc po efektach niewiele 
z niej skorzystał) ma TygodnJz Polski. W Paryżu od 17 lat, Francuski 
Instytut Opinii Publicznej para się m. in. szczegółową analizą czytelni
czych gustów, opinii i upodobań. A, że ogromna część naszej emigracji 
przejęła sposób życia i mydlenia swego nowego kraju, istnieje jakiś przy
najmniej klucz do niewiadomej, jaką jest polska emigracja we Francji. 
Redakcje łatają więc dziury sporadycznymi wyjazdami, dalekimi w cha
rakterze od podróży kupca — choć takie jedynie mogłyby tu coś pomóc. 
Dla socjologów, którzy zbadaliby milieu brakuje pieniędzy. I znów łatano 
dziury — tym razem prywatnymi znajomościami. Wysyłano listy z pro
śbą o adresy. Tak formą „chałupniczo-konspiracyjną" organizowano kol
portaż. Wtedy była to jeszcze nie sprzedaż, lecz darmowa przesyłka „re
żimowej propagandy" — jak określała zagranica. 

Na rynku, z końcem roku 1956 pojawia się Nasza Ojczyzna, początkowo 
przeznaczona jedynie dla emigracji — ilustrowany, kolorowy miesięcznik 
Towarzystwa Łączności z Wychodźstwem ,,Polonia'"; z początkiem roku 
1957 — 7 Dni w Polsce — ilustrowany magazyn kolportowany w kraju 
i za granicą, wzorowany na zachodnio-europejskich tabloidach, konty
nuator biuletynu Kra], albo może właściwiej: utworzony w miejsce zli
kwidowanego Kraju. Słowo — kontynuator — jest tu o tyle niewłaściwe, 
że 7 Dni zrywa z wszelkimi nonsensownymi założeniami poprzednika, od 
wezwań emigracji do powrotu, aż po samą ocenę wychodźstwa. Również 
w roku 1957 zaczyna ukazywać się Magazyn Polski, kolportowany w kraju 
i za granicą miesięcznik przedruków z prasy krajowej i zagranicznej, 
a z końcem roku 1957 Tygodnik Polski przeznaczony dla Polaków we 
Francji i Belgii — wydawany i drukowany w Paryżu. Tam też mieści się 
redakcja, zasilana w materiały krajowe jedynie przez swój oddział 
w kraju. Wreszcie styczeń 1957 roku przynosi Hejnał Mariacki — dwuty
godnik dla spraw religijnych, kulturalnych i społeczno-gospodarczy eh, 
redagowany przez J. Frankowskiego, nacelowany szczególnie na Amerykę 
Północną. W kraju można nabyć numery Hejnału w sklepach Ars Chri
stiana. Młody Hejnał Mariacki kontynuuje w zasadzie wychodzący przez 
3 lata Caritas, wysyłany wówczas za darmo. 

TREŚĆ, LISTY I ANKIETY 

Koncepcja i wynikający z niej cel Naszej Ojczyzny jest zdecydowany 
i jednolity. Określam go jako romantyczny patriotyzm: Polskę. Tej za
sadniczej maksymie podporządkowano wszystko: fotografię (tę przede 
wszystkim), formę reportażu i informacji, dobór wiadomości. 

Redakcja stara się dać materiał dwojakiego rodzaju: z życia Polski 
i z życia Polonii. Pierwszy reprezentują reportaże pisane prosto, bardzo 
prosto, dużymi literami, jak w starej książce do nabożeństwa — reportaże 
nie o faktach, lecz o krainach, ogólne, ale i encyklopedyczne, zakłada
jące, że czytelnik nic, lub prawie nic nie wie na ten temat. Raz na war
sztacie jest Opolszczyzna, raz Śląsk, to znów Warszawa. Obok materiału 
o sędziwym lutniku z Zakopanego, są czerpaki z Beskidu Śląskiego i bia
łostockie tkaniny. Jeżeli poezja, to Rydel, Konopnicka i Pol. Jeżeli kul
tura, to „Halka" i Wyspiański. Szczególną rolę gra w miesięczniku ilu
stracja. Duża, poprawnie reprodukowana, kolorowa. Można tak w ogól-
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nym skrócie powiedzieć, że tu się Polskę nie czyta, lecz ogląda. A Nasza 
Ojczyzna gdyby trochę obszerniejsza — mogłaby z powodzeniem ucho
dzić za periodycznie ukazujące się części tworzącego potem całość albumu. 
Są więc krajobrazy z pierzastą iwą nad krzywą rzeką i boćkiem na sło
mianym dachu. Wewnątrz numeru środkowe strony, te, które bez szkody 
można wyjąć i oprawić, to reprodukcje Grottgera, Wodzinowskiego, Stry-
jeńskiej, Grabowskiego. Siemiradzkiego i Matejki. Nawet kronika z kraju, 
ta, którą zwykło się w pismach składać kolonelem pod małym tytułem 
jest zbiorem fotografii. 

Pismo nie stawia problemów, nie rozsupłuje konfliktów emigracji ani 
kraju, przeciwnie, informuje i pozwala oglądać. Przemawia do serca 
i wspomnień swoich starych (prawie zawsze po 50-ce) czytelników. Re
dakcja daje im tę Polskę za jaką tęsknią. Nie najbogatszą, nie najlepiej 
urządzoną, ale własną i bogobojną. Naczelną zasadą pisma jest łączyć, nie 
dzielić. Dla zilustrowania cytuję urywek artykułu wstępnego: ...dzielą 
nas lądy i oceany, a mimo to jesteśmy wciąż przy was sercem i myślą.. 
Łączy nas bogactwo kultury narodowej, to samo umiłowanie Matki Polski. 
Idea i założenia wydają się słuszne. Trudno przecież przekształcać ludzi 
tkwiących korzeniami w innych warunkach, ludzi ograniczonych tymi 
warunkami. Trudno uczyć filozofii materialistycznej, gdy każdy z nas 
dobrze wie, że na wychodźstwie Matkę Boską od Polski rzadko się od
dziela. Zarzut, jaki chciałoby się postawić pismu jest inny: forma, albo 
inaczej — brak dobrych piór. Pisać przeciętnie nie jest trudno, ale pisać 
prosto i nie popadać w ckliwość lub prostactwo — trudniej. I z tym pro
blemem redakcja stale jeszcze się boryka. 

Czytelnik zagraniczny (jak wynika z analizy listów do redakcji, któ
rych poczta przynosi około 350 miesięcznie) nie żąda od swego pisma 
prawie niczego więcej. Jestem zdania, że gazety krajowe cytując jako 
opinię swego odbiorcy nadesłane listy, popełniają gruby błąd. W kraju 
pisze do redakcji szczególna grupa ludzi. Składają się na nią -skrzywdzeni, 
poszukujący pomocy, ludzie o niezaspokojonych ambicjach literackich 
i trochę snobów. Masowy czytelnik pisze rzadko. Za granicą — sądząc 
z charakteru korespondencji — zagadnienie kształtuje się odmiennie: kie
dyś, raz — pisze każdy. Tym bardziej, że redakcja przyjęła za zasadę 
systematyczne i stałe, bezpośrednie odpowiedzi. Wychodząc z tego zało
żenia, listy skierowane do Naszej Ojczyzny przyjmuję za pewien miernik, 
i to pozwala mi stwierdzić, że pismo znalazło właściwy język do okre
ślonej grupy czytelników, która teraz reaguje ,,słowami uznania", za
pewnieniami sympatii, wyznaniami, że za jedne 3 dolary aż tyle piękna. 
Nie brakuje też zachwytów nad najlepszym pismem ilustrowanym na 
obczyźnie, z którego me należy nic odjąć, a wszystkiego dodać. 

Wiadomości z życia ośrodków polonijnych zamieszcza Nasza Ojczyzna 
prawie zawsze w formie drobnej informacji, nigdy ,,kolorowego" repor
tażu. Jak więc widać, idzie tu w głównej mierze o czytelnika zagranicz
nego. Można się jednak z tych kronik dowiedzieć o polonijnych uroczy
stościach i przedstawieniach, o tym, że w Toronto powstał komitet bu
dowy kolei Rzeszów — Kolbuszowa, a w Chicago klub kobiet polskich 
przekazał 2 tys. doi. na fundusz pomocy Polsce. I tu problem. Jest w pi
smach dla emigracji (i to je wszystkie łączy) duża niekonsekwencja. 
Żebractwo wycieczek i znajomych, żądających przesyłek, o których ofia-
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rcdawcy często nie marzą we własnej codzienności, zostało potępione. Ale 
równocześnie pisma pielęgnują ideę jałmużny zbiorowej. Jedna z gazet 
wyraża się z wielką aprobatą, że w Chicago rozwieszono w różnych dziel
nicach miasta afisze Rady Polonii Amerykańskiej, nawołujące społeczeń
stwo do niesienia pomocy ludności w Polsce. Inna, publikuje list z kraju 
do parafii Wietrzychowice w Chicago: ...nasi chłopi nie będą już umierali 
w pólkoszkach w drodze do dalekiego szpitala. Wasza ofiarna pomoc... 
7 Dni prosi o wzięcie w opiekę szpitali w Polsce, aż w końcu zdenerwo
wana mieszkanka Kopenhagi prosi o... sekretarkę dla prowadzenia refe
ratu zamówień, i nie publikowania już nigdy więcej jej adresu w piśmie. 
Listy emigrantów, gdyby je tylko wziąć pod uwTagę, mogą problem roz
wiązać. Po utyskiwaniach — cytuję za 7 Dniami — ...od próśb rozbolała 
mnie głowa... proszą nie o chleb lecz o samochody... — następują wnio
ski. Żebranina da kilka tysięcy dolarów, a sens jest w pomocy przez na
wiązanie stosunków gospodarczych. Jednak idea budowy hotelu w War
szawie na zasadzie spółki akcyjnej, jak i zorganizowania Banku Polonii 
nie finalizuje się — za to żebranina — funkcjonuje. A przecież obok tych 
informacji inne donoszą, że w Liège, Kurytybie i Australii nie ma polskich 
książek. Pisma — może zresztą nie tylko ze swej winy — nie podejmują 
propagandy sprzedaży. Przeciwnie, znów reklamują zbiórki, znów datki 
i filantropię, tym razem z drugiej strony. Zalew dobrych serc i ofiarnych 
obywateli, zamiast normalnego, uczciwego handlu. 

* 
Rubryk akcji i problemów, które cyklami systematycznie realizuje 

7 Dni, nie da się wyczerpać w wyliczeniu. Wiele i bogate. Magazyn-
tabloid, tak w charakterze informacji, jak i szacie graficznej, zbliżony 
do pism zachodnio-europejskich, przeznaczany raczej dla odbiorcy inte
ligenta, utrzymuje ten ton politycznej oceny zjawisk, jaki daje prasa 
krajowa. Pierwszy numer, w styczniu 1957 roku w „Bilecie wizytowym" 
tak uzasadniał swoje istnienie: O czym się mówi w kuluarach Sejmu?, co 
grają teatry, jakie kłopoty mają warszawskie gospodynie, nad czym pra
cują polscy uczeni, jakie są blaski i cienie naszego przemysłu, jak przy
rządzić bigos? Chcemy dostarczyć informacji z życia Polaków w Polsce, 
a także z życia Polaków poza granicami kraju. Aby to życzenie mogło eię 
spełnić, niezbędny jest Wasz, Czytelnicy, współudział w redagowaniu 
pisma. 

Po lekturze prawie dwuletniego tomu gazet, nie można redakcji po
mówić o brak konsekwencji. Zapowiedź wykonano. Bogata informacja, 
nierzadko anegdotyczna, gdy wT dziale historii między opowieścią o Nałę
czowie, Nieborowie i katedrze w Wiślicy, w której Jagiełło Jadwigę za 
zdradę małżeńską sądził, czytamy o imć panu Rupniewskim, jedynym po
siadaczu polskiego haremu. Poza tym pismo zamieszcza wszystko: wy
wiady z aktorami, reportaże z życia flisaków i biwaków harcerskich, 
artykuły o reformie szkół w Polsce i budżetach rodzinnych, o podróży 
Cyrankiewicza do Indii i repatriacji z ZSRR. Są relacje z dyskusji klubu 
„Krzywego Koła" i spacery po Krakowskim Przedmieściu, jest cykl foto
reportaży aktualnych, robionych doskonale. A więc: Wyszyński w Waty
kanie, matura, Chopin w Łazienkach, artyści „Comédie Française1 ' 
w Warszawie itp. 7 Dni jest jedynym pismem dla emigracji, które nie 
pomija żadnego najdrażliwszego nawet problemu i stawia go bardzo 
3 — Prasa Współczesna i Dawna 



ostro, nawet pryncypialnie. Nie pominięto więc oceny strajku jesienią 
1957 roku, ani likwidacji Po prostu. 

Jest tu pewien typ artykułów, który różni tygodnik od pozostałych, 
jeszcze mocniej: rubryka ,,Salon polityczny", pisana w sposób zbliżony 
do francuskich artykułów politycznych, gdzie w niewielkim felietonie 
między anegdotą i ciętą uwagą można znaleźć pełniejszą relację zjawiska 
niż w pompatycznej publikacji. Uzupełniają tygodnik strony magazy
nowe, na których można znaleźć sport, modę, humor, piosenkę, filateli
stykę, szachy, poszukiwanie rodzin, słowniczek polski, ciekawostki proce
sowe i przepisy kulinarne. Do osiągnięć pisma należy niewątpliwie stały 
fotoreportaż lub artystyczna fotografia z podpisem, zamieszczana w środ
ku numeru .na rozkładówce. Raz jest to redyk w fotografii Puchalskiego, 
kiedy indziej — port re ty zwierząt Styczyńskiego. Dlatego szkoda, że 
w ostatnich numerach obserwujemy prawie całkowite załamanie. Ani 
treść, ani fotografia nie dorównuje poprzednim. 

W odróżnieniu od Naszej Ojczyzny — 7 Dni dysponują doskonałymi 
piórami: Broniarek, Jackowski, Janicki, Jaszuński i inne zamaskowane 
pod kryptonimami, a Kazimierz Koźniewski z wojaży po Anglii przywozi 
cykl artykułów problemowych trafiających w sedno konfliktów wy
chodźstwa skupionego w Zjednoczonym Królestwie. 7 Dni w Polsce prze
chodzi przez różne stadia załamań i wzlotów. Choć w programie zakła
dano, że jest to pismo dla emigracji i kraju — o tej pierwszej brakowało 
materiału. Kwitował je mdły reportaż o Polakach spotkanych w Boliwii, 
lub maleńka notatka w dziesięciolecie „Libelli". Od numeru 20 dopiero 
zaczyna .się lawina: historia polskiego domu w Wellington, Polacy w par
lamencie kanadyjskim, zbiory Biblioteki Narodowej w klasztorze kana
dyjskim, Polonia w Lyon, Kurytybie i Edmonton, itp. itp. Ta linia zwy
cięża tak mocno, że zaczyna zanikać dobry reportaż krajowy. Zastępuje 
go informacja, informacja i jeszcze raz informacja o wychodźstwie. 

W 29 numerze redakcja rozszerza program. Zapowiada zwiększenie 
ilości stron, konkursy fotograficzne i rysunkowe, powieść odcinkową, 
ankiety, zwiększony dział informacji (rubryka: 7 Dni) i publikację 
wspomnień emigrantów. Redakcja poznaje pomału z listów problemy 
nurtujące emigrację i zaczyna się z nimi mierzyć. Ciekawe i dobre jest 
to, że prawie żaden z stawianych problemów nie jest „odfajkowywany". 
Wraca się do niego dopóty, dopóki nie zostanie dopowiedziany do końca 
(zagadnienie mniejszości narodowej w Polsce, sprawa lekarstw). 

W tworzeniu żywego kontaktu z krajem 7 Dni nie idą zupełnie na ro
mantyczny patriotyzm Naszej Ojczyzny. Tu pierwsze skrzypce gra ro
zum. Przyczyną jest inny, młodszy czytelnik, który nie zna sentymentu, 
choć świadomie chce współdziałać na korzyść starego kraju. Do dużych 
osiągnięć należy zaliczyć rozpisany przez pismo konkurs na wspomnienia 
.emigranta, wzorem „Pamiętnika chłopów", ,,...lekarzy", „...robotników" 
i „...bezrobotnych", wydanych przez Polski Instytut Socjologiczny, Za
kład Ubezpieczeń Społecznych i Instytut Gospodarstwa Społecznego, kie
rowany przez L. Krzywickiego w latach trzydziestych. Obecnie otrzy
mano 104 prace (czyli więcej jak w poprzednim konkursie) z 14 krajów. 
W tym najwięcej z Francji, bo aż 20 procent. Z „Klubem Przyjaciół 
7 Dni" powiodło się gorzej. Istota Klubu: kto z kraju (lub z zagranicy) 
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chce korespondować z zagranicą (lub z krajem), zgłasza do redakcji swe 
nazwisko, zawód i zainteresowania. Namnożyło się trochę ciekawych 
znajomości (jak wynika z listów), ale ruszyła też istna lawina próśb, by 
nie podawać w piśmie adresów, gdyż dzielni Polacy z kraju tę drogę po
stanowili wykorzystać do zdobywania paczek. Trzecią formą wiązania 
z sobą czytelnika są'ankiety, którymi redakcja posługuje się często, umie
jętnie i chwytliwie. Największa z nich dotyczy form współpracy wy
chodźstwa z krajem. Największa, to nie znaczy pod względem ilości 
pytań, przeciwnie — materiału, którego dostarczyła gazecie i zagadnie
niu. Odpowiadają: Dobraczyński, Hrabyk, Morcinek i wielu innych. Ma
teriał, którego dostarczyła ankieta jest tak ciekawy, że z t rudem się go 
pomija. Inna ankieta pyta o stosunek do Ziem Zachodnich, inna jeszcze 
o „Klub Przyjaciół 7 Dni" — ostatnia wreszcie — o samo pismo. Zaletą 
pierwszej, a błędem wszystkich pozostałych, jest ilość zadanych pytań. 
Pierwsza — stawiała trzy. Pozostałe osiem lub dziewięć. Plon błędu 
zebrano w odpowiedziach. Na obszerniejsze otrzymano ich mniej. W od
powiedziach dotyczących 7 Dni ciekawe jest to, że czytelnicy nie kwestio
nowali linii pisma. Prosili — zależnie od swych zachcianek — o więcej 
humoru, powieść odcinkową, o angielską edycję 7 Dni lub kolorową 
okładkę. Nie ma też w tych żądaniach powszechności, przeciwnie, roz
bieżność potwierdza moje pierwsze stwierdzenie. 

Słowa i programy. Do zaszczytnego określenia: ambasadorowie, 7 Dni 
dodało własną koncepcję: kontakt ze Związkiem Kupców Polskich 
w Anglii i Ogólnonarodowy Komitet Współpracy z krajem. Ogólnikowe 
wołania o łączność, urealniane żebraniną, zostały w końcu zastąpione rze
czowymi wnioskami. Jak dotąd jednak nie widać rezultatów, mimo iż 
pismo jak zawsze przejawia wielką konsekwencję — ale to już są sprawy, 
które źródła swe biorą nie z polityki i operatywności gazet. 

Te wszystkie sprawy zgromadziły wokół pisma niewielką jeszcze co 
prawda, ale stałą, grupę czytelników i korespondentów. Na pytanie kim 
są — nie łatwo odpowiedzieć. Sami bardzo często piszą o sobie np. tak: 
...jestem Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia i pragnę podkreślić, że 
w pierwszym rzędzie Kanadyjczykiem, Redakcja prowadzi ścisły rejestr 
listów (łącznie z listami do rozgłośni „Kraj"), analizuje ich treść, a z wy
pisów ciekawszych sporządza biuletyn. Na jego podstawie nie można jed
nak również przeprowadzić analizy składu społecznego czytelników. Raz 
zanotowano — inteligent, przy innym nazwisku zaś — dziennikarz, 
lekarz, ksiądz. Informacja: robotnik, ma także wystarczyć za wszystko, 
nie dowiadujemy się nic bliższego i o wieku czytelnika. Biuletyn za
mieszcza „jako ciekawsze" 20—30 listów, podczas gdy średnia miesięczna 
kształtuje się w okolicach 1000, a więc żadna proporcja, żadna reprezen
tacja. Dopiero analiza całości może dać ciekawy materiał socjologiczny. 
Odliczam odpowiedzi na zadane wprost przez redakcję pytania o sły
szalności audycji, odliczam pytania o rodziny, lub prośby o pomoc w za
łatwianiu osobistych spraw w Polsce i mimo to pozostaje ogromna liczba 
listów — listów w większości problemowych, pisanych przez ludzi z cen
zusami i robotników o ruchliwych umysłach. Charakteryzuje je swoboda 
i dojrzałość myślowa, ugruntowane poglądy polityczne, ale też i duża 
rozwaga. Te listy nie chwalą pisma i nie ganią (choć są i takie), ale uwa-



żają j e za partnera do dyskusji. Pismo z kolei zamieszcza wiele listów 
nawet z tych, pochodzących od największych przeciwników politycznych, 
z całości ogromnego materiału jednak nie w pełni korzysta. Korespon
dencja ta rozszyfrowuje emigrację; z niewiadomej czyni ją coraz bardziej 
określoną pcd względem gustów, poglądów politycznych i stosunku do 
kraju. Redakcja 7 Dni nie odpowiada jednak na wszystkie inicjowane 
przez emigrantów programy współpracy ekonomicznej. Nie podejmuje 
inicjatyw tworzenia na obczyźnie polskich domów książki i współpracy 
przedstawicieli Polonii z ambasadami. W odpowiedzi na wzrost liczby 
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Napływ listów do redakcji „7 Dni" i rozgłośni „Kra j" 
od sierpnia 1957 do czerwca 1958. 

listów problemowych, redakcja zwiększyła stronę korespondencji, lecz 
sama publikacja nie spełnia przecież najistotniejszego zadania, którym 
jest obudzenie zainteresowania emigracji gospodarczymi problemami 
kraju i zachodzi obawa, że inicjatywa trafiająca w próżnię z czasem wy
czerpie się. 

* 

Rozważania nad Tygodnikiem Polskim, wychodzącym w Paryżu, po 
lekturze dwóch poprzednich, nie mogą być w wyniku korzystne. Tutaj 
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bardzo trudno sprecyzować cel i odbiorcę. Powtarzając za ar tykułem 
wstępnym pisma, można co prawda stwierdzić: ...powinien stać się łączni
kiem miedzy emigracją i krajem, lecz kiedy przychodzi do konfrontacji, 
trudno znaleźć uzasadnienie programu, a jeżeli już nawet tak jest, co naj 
mniej t rudno przyjąć środki, jakich do tego celu użyto. Przede wszystkim 
ciąży nad Tygodnikiem brak piór. Nawet ciekawe problemy nie docze
kawszy się dobrej formy i właściwej, mocnej argumentacji, bledną i mają 
smak letniej wody. Zdarza się, że zaglądają do Paryża dziennikarze 
o wyrobionych nazwiskach, zamieszczają na łamach Tygodnika swe duże 
reportaże, lecz bez tradycji Koźniewskiego z 7 Dni. Były w ciągu rocz
nego żywota pisma ciekawe problemy. Zamieszczono rozważania nad 
kompleksem emigranckim (zagadnienie aliencji). Drukowano dyskusję 
o młodzieży, której centralny problem zamyka miniaturowy dialog: vous 
êtes Français? — Oui. A potem: — Mais aussi Polonais. Drukowano wra
żenia z wędrówki po Metz i Lille, stwierdzające, że nie ma tam wcale 
polskiej książki — ale nie przechodzono do wniosków, i nie te zagadnie
nia ciążą nad pismem. Zostawiają pierwszeństwo popularyzacji techniki 
wszelkich rodzajów, gatunków i dziedzin (nie wiadomo akurat dlaczego 
w piśmie tego typu), cyklowi sensacyjnych reportaży o najciekawszych 
morderstwach i powieści Barbary Gordon pt. Gdy wrócisz — do której 
jakikolwiek komentarz, nie mieszczący się w tytule i reklamie: „miłość, 
rozstanie, łzy, szczęście" — jest zbyteczny. Uzupełnia całość informacje; 
o Polsce, ta, jaką daje prasa krajowa, trochę reportaży ze świata, moda, 
humor i inne drobiazgi. Zagadnienie współpracy wychodźstwa z krajem 
kwituje wywiad z posłem Izydorczykiem. Informacja o emigracji bywa 
za to ciekawa. 

Tygodnik grupuje wokół siebie czytelników i korespondentów różnymi 
formami. Z „Usługami praktycznymi" (prawo, pedagogika, rynek pracy, 
turystyka) na pewno się udało, toteż z tej dziedziny pochodzi chyba prze
ważająca część listów. Ustalenie składu społecznego ich autorów, określe
nie zainteresowań, wieku i stosunku do Tygodnika nie da się ustalić, tym 
bardziej, że wydaje się to być dość obojętne dla samej redakcji. Listów 
polemizujących z pismem, nie zamieszcza się. A ankieta pt. „Co mówią 
czytelnicy Tygodnika o swoim piśmie?" — dała tylko odpowiedź pozy
tywną. Ankiety są zresztą piętą Achillesową pisma. Wyniki pierwszej 
pt. „Kraj a m y " — nie ukazały się na łamach. Druga — mająca odpo
wiedzieć na pytanie: „Co robić, by ustały waśnie i swary w polskich ko
loniach", a przeprowadzona błyskawicznie na żywo w Bruay en-Artois 
nie wyszła poza slogany. Wreszcie trzecia złożona z 20 pytań (z odpo
wiedzi na które można pisać pracę dyplomową) wynika, że wszystko 
w Tygodniku podoba się. „Nie" w większości, padało jedynie wtedy, gdy 
nie godziło w pismo. Przy takim charakterze Tygodnika nasuwa się więc 
z konieczności pytanie o uzasadnienie celowości jego istnienia. 

NAKŁADY, KOSZTY, SPRZEDAŻ 

Szczegółowa charakterystyka tytułów, obliczenie nakładów, kosztów 
i wreszcie konfrontacja pism z rzeczywistością, nie należy do łatwych. 
Dane, którymi dysponuje „Ruch", muszą być opatrzone gwiazdką: praw
dopodobne. Wpływa na to brak jednolitości w obliczeniach, obliczenia 



bardzo prowizoryczne, lub całkowite pominięcia pewnych tytułów. Do
konanie zestawienia liczbowego dla omawianych czasopism w tabeli, 
która zawierałaby takie treści jak: kraj, dane liczbowe dotyczące emi
gracji, dane liczbowe dotyczące rozchodzenia się poszczególnych tytułów 
i sposobu zamawiania (przez rodziny w Polsce czy bezpośrednio z za
granicy) jest możliwe, lecz po wykonaniu wszystkich obliczeń samodziel
nie, a więc przy zużyciu na tę czynność zupełnie astronomicznej ilości 
czasu. Dane bardzo fragmentaryczne i niejednolite, bez zestawień glo
balnych, nie mogą być cytowane, gdyż niczego nie obrazują. Tak np. 
„Ruch" rozprowadził na wszystkie kraje w roku 1957 — 740 egzempla
rzy jednorazowego nakładu Naszej Ojczyzny. W pierwszym półroczu 
1958 roku — 658 egzemplarzy jednorazowego nakładu. Redakcja jednak 
podaje liczbę o wiele większą, bo około 12.000 rozprowadzonych mie
sięcznie. Dane, obrazujące rozprowadzenie w poszczególnych krajach 
w I półroczu 1958 roku jednorazowego nakładu, są zaokrąglone: 

Anglia 
Australia 
Brazylia 
Francja 
Kanada 
NRD 
NRF 
USA 
ZSRR 

127 
68 

497 
2.000 

199 
22 

227 
2.600 
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Wzrost popularności pisma obrazuje jednak inna liczba. Gdy w czerwcu 

1957 r. kolportaż obejmował 20 krajów, w sierpniu 1958 — redakcja 
notuje 40. Zdobywanie rynku odbywa się tak, jak już pisałam, drogą 
„chałupniezo-konspiracyjną". Adresy przyjaciół, potem listy do prenu
meratorów o adresy dalszych. Pierwsze numery redakcja wysyła za dar
mo, choć w tej chwili praktyka ta została ograniczona do minimum: wy
syła się jedynie 300 egzemplarzy darmowych do tych, których nie stać 
na opłacenie i z braku funduszy zgłaszają rezygnację. Drugą grupą od
biorców darmowych numerów są prenumeratorzy początkowi, lecz ogra
nicza się to jedynie do 2 lub 3 egzemplarzy. System darmowego zarzu
cania biuletynem Kraj początkowo Naszą Ojczyzną i Caritasem, był 
bardzo zły. Wytworzył mniemanie, że jest to zawsze i tylko tendencyjna 
„propaganda reżimowa". W tej sytuacji więc popyt należy uznać za zupeł
nie nie znany. Redakcja — nie mówiąc już o innych formach podboju 
rynku, z braku pracowników, nie może pozwolić sobie nawet drogą ko
respondencyjną na zwiększenie liczby prenumeratorów, i cały zaplano
wany wzrost nakładu doprowadza zaledwie do 15 tysięcy. 

Pismo jest w tej chwili przedsięwzięciem dochodowym. Roczna prenu
merata wynosi 3 doi. w przesyłce pocztowej, i 5 doi. w lotniczej. Odjąw-
szy egzemplarze darmowe i 50 proc. prowizji dla kolportera przy rozpro
wadzeniu miejscowym, obliczywszy koszt produkcji numeru dochodzimy 
do stwierdzenia dużej opłacalności. Pozostaje jeszcze prenumerata kra
jowa. Nasza Ojczyzna dotychczas stanowiła produkt nieosiągalny na kra
jowym rynku „Ruchu". W roku bieżącym rozpoczęto sprzedaż kioskową. 
Dane za I półrocze 1958 roku są następujące: 



rozprowadzono: 2.733 eg z. jedn. nakł. 
sprzedano: 2.446 egz. jedn. nakł. 

— a więc zwroty niewielkie, choć i czytelnik nieliczny. I znów po od
jęciu świetlic, bibliotek i redakcji (danych nie posiadam) zostają zaled
wie jednostki, reprezentujące czytelnika krajowego. 

Tak dochodzę do podstawowej tezy i podstawowego zarzutu, jaki sta
wiam pismom przeznaczonym dla wychodźstwa. Nie stały się wymianą 
myśli i informacji pomiędzy krajem i emigracją. Są np. w Miechowskiem 
i Nowotarskiem wsie, z których w latach 30-tych wyjechały liczne grupy 
i potworzyły środowiska polskie, choćby wspomnieć Klub Pcim w Chi
cago. Tam — prasa polonijna dociera; tu jej nie znają. Niejednokrotnie 
natomiast byłam świadkiem, gdy chłopi podkrakowscy kręcili gałką 
radioodbiornika i zatrzymywali ją na Wolnej Europie, by dowie
dzieć się czegoś o swoich. Łączność między wychodźstwem i ich rodzin
nymi wsiami w Polsce, najczęściej jest żywa. Finansują budowę kościo
łów, szkół i szpitali. Dlaczego więc nie dotrzeć z reklamą i propagandą 
wspólnej gazety i zlikwidować martwotę sąsiadujących kolumn, z któ
rych jedne zatytułowano: „z kraju", a inne ,,z życia ośrodków polonij
nych" i których nic poza sąsiedztwem nie łączy? 

Ukazywał się przed wojną (obok Kwartalnika Emigracyjnego wyda
wanego przez Naukowy Instytut Emigracyjny) — Przegląd Emigracyjny, 
czasopismo dla kraju i wychodźstwa może nie najpiękniej redagowane, 
o charakterze biuletynu, lecz którego nakłady szły systematycznie 
w górę i na jego podstawie można dziś; pisać historię emigracji. Polacy 
w kraju wiedzieli co słychać wśród naszych naukowców za granicą, wśród 
naszych robotników, lekarzy, inżynierów i rolników. Wiedzieli co od
kryli, co zainicjowali. A spróbujmy dziś, zapytać w kraju nawet o te 
nazwiska, które wiele znaczą. Poza sportowcami — prawie nieznani. 
Towarzystwo Łączności z Wychodźstwem „Polonia" wydaje interesujący 
biuletyn o życiu Polaków za granicą, przebijany na powielaczu wysy
łany do redakcji pism i może jeszcze gdzieś — przynosi dużo ciekawych 
informacji o emigrantach. Dlaczego jednak o te materiały nie miałyby 
rozszerzyć swoich łam takie pisma jak Nasza Ojczyzna i 7 Dni, a potem 
dotrzeć, rozreklamowane do rodzin emigrantów? 

Kolportaż i nakład 7 Dni w Polsce kształtuje się znacznie gorzej. Znów 
dane są o wiele za ubogie, by zestawić je WT tabeli. Poprzestaję więc na 
kilku cyfrach. A więc ogólny nakład jednego numeru wysyłany za gra
nicę, zamyka się w roku 1958 liczbą 3000 — według danych dostarczo
nych przez redakcję (w tym egzemplarze darmowe, statek „Batory", 
ambasady, redakcje). „Ruch" rozprowadzał dotychczas sto kilkanaście 
numerów — resztę redakcja. Metody zdobywa г ia rynku takie same jak 
w Naszej Ojczyźnie, a więc listy, adresy (tu r awe t w nagrodę za 5 no
wych adresów redakcja ofiarowuje bezpłatną prenumeratę roczną) 
i pierwsza wysyłka darmowa. Nakład pozostaje w kolizji z tym wszy
stkim co o 7 Dniach powiedziano dotychczas. Ładne pismo, liczne listy, 
dobra informacja. Przyczyn więc należy chyba szukać w tradycji, jaką 
7 Dniom zostawił po sobie biuletyn Kraj, w propagandowo-politycznym 
charakterze pisma, czego przeciwieństwem jest zamierzona apolityczność 
Naszej Ojczyzny. 7 Dni jest pismem opinii o poziomie przystosowanym 



raczej dla inteligencji, ta zaś, jeśli szuka problemów nurtujących życie 
w starym kraju, chętniej bierze do ręki Nową Kulturę, Politykę łub 
Trybunę Ludu i to są podstawowi konkurenci 7 Dni. Naszą Ojczyznę zaś, 
czyta emigracja stara, starzy ludzie, którzy w gazecie szukają wspomnień, 
nie problemów. Z tych sformułowań wynikają dwa — może bardzo dy
skusyjne stwierdzenia — z którymi jednak należy się przynajmniej zwa
dzie. Emigracja nie wierzy pismom spreparowanym specjalnie dla siebie. 
Sama nie znając rzeczywistości, nie ma sprecyzowanej postawy w sto
sunku do poszczególnych zjawisk. Ewentualnego kłamstwa nie będzie 
więc w stanie zaatakować, a skoro idzie jej w pierwszym rzędzie o uzy
skanie maksimum wiedzy o faktach, sięga do prasy krajowej, działającej 
w obliczu kontroli opinii publicznej. Poza tym, dla emigracji, opinie, po
glądy i dyskusje nurtujące nasze społeczeństwo i znajdujące odbicie 
w prasie krajowej są także obiektywnymi faktami i elementami rzeczy
wistości. Tę rzeczywistość 7 Dni przekazuje z konieczności w formie 
,,z drugiej ręki", lub nie przekazuje jej wcale. Trudno się więc dziwić, 
że emigracja w takiej sytuacji wybiera pisma krajowe. I wreszcie sfor
mułowanie drugie. Bardzo dyskusyjny wydaje się propagandowo-poli-
tyczny charakter pism przeznaczonych dla emigracji. Funkcją ich jest 
przecież przede wszystkim utrzymanie polskości, utrzymanie więzi 
i współpracy ze starym krajem dlatego, że jest Polską, nie dlatego, że 
jest socjalistyczną. Nie mamy prawa odgradzać od polskości kupca i prze
mysłowca. Nie mamy obowiązku wychowywać go na marksistę. Środo
wiska Polonii są wtórnie rozwarstwione klasowo w ramach teraźniej
szego otoczenia. W związku z tym są podmiotami różnych orientacji po
litycznych, sympatyzują albo należą do różnych partii i ugrupowań, 
co jest zresztą nieuniknionym wynikiem asymilacji. Ludzie ci, przy
zwyczajeni do systemów wielo partyjnych wśród których żyją, nie przy
wykli do utożsamiania partii politycznej z narodem. W stosunku do sta
rego kraju żywią raczej uczucia nostalgii i wyabstrahowanego- patrio
tyzmu, a od prasy oczekują w pierwszym rzędzie zaspokojenia tych 
uczuć, nie propagandy określonego kierunku politycznego, który z takich 
albo innych względów może im nie odpowiadać. 

7 Dni w Polsce od początku swego istnienia szuka czytelników również 
i w kraju. Redakcja stara się realizować ideę więzi, o czym pisałam przy 
omawianiu Klubu Przyjaciół 7 Dni i problemach nurtujących Naszą 
Ojczyznę. To zresztą równoważy trochę budżet pisma (prenumerata 
roczna w kraju — 120 zł, egzemplarz 2.50 zł. Prenumerata zagraniczna 
zwykła — 6 doi., lotnicza 9 doi. — egzemplarz 0,12 doi.). Nakłady zaś 
kształtują się nieźle i wykazują tendencję zwyżkową (tabela 1), choć 
i to pismo nie dociera do robotniczych i chłopskich rodzin emigrantów 
i ich środowisk. Tu jednak po części przyczyną jest poziom obliczony 
na inteligenta. 

Pozostały jeszcze do omówienia dwa pisma: dwutygodnik Hejnał Ma
riacki i Tygodnik Polski. Hejnał zdobywa rynek Ameryki Północnej, 
na który redakcja nastawiła się przede wszystkim, tak samo, jak pisma 
poprzednie. Listy, i osobiste kontakty zdobyte przez Stanisława Gąsio-
rowskiego w czasie podróży — poza tym polskie parafie. Nakład doić 
wysoki: 5—6 tysięcy. Rynek krajowy w zasadzie całkowicie pominięto, 
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gdyż numery Hejnału w cenie 10 zł za egzemplarz są do nabycia jedynie 
w sklepach Ars Christiana. Roczna prenumerata zagraniczna wynosi 
3.60 doi. 

Omówienie kolportażu, nakładów i kosztów Tygodnika Polskiego re
dagowanego i drukowanego w Paryżu, przedstawia duże trudności. Przede 
wszystkim specyfika pisma w środowisku i warunkach zgoła innych, 
wymaga prócz wielkich sum zastosowania innych kryteriów i oddziel
nego potraktowania. Dlatego poprzestaję w tym artykule na ocenie me-

Tabl. 1: Pisma dla emigracji na rynku krajowym 

Rok 

1957 

1958 

**< ra 
u 
pt 
W 

I 
11 
III 
IV 

I 

Magazyn Polski* 

Rozpro
wadzono 

2000 
2891 
66S2 

17373 

23955 

Sprze
dano 

2000 
2571 
4922 
9645 

22335 

7 

Rozpro
wadzono 

1497 
3794 
6336 

127t0 

9728 

Dni 

Sprze
dano 

1335 
1839 
2649 
3146 

4805 

1 Nasza 
i Ojczyzna** 
1 
J Rozpro-
i wadzono 
| 

Sprze
dano 

! 

: 
J 

27S3 2446 

*) Magazyn Polski ujmuję w tabeli, gdyż dotychczas przywykło się go trak
tować jako pismo dla emigracji. Dziś zdobywa on coraz szerzej rynek krajowy 
i coraz bardziej dostosowuje się on do gustów i potrzeb czytelnika krajowego. 
Dlatego, co zresztą nie jest sprzeczne z zamierzeniem redakcja nie uważam go jako 
pisma dla wychodźstwa. 

**) Naszą Ojczyznę na rynek krajowy wprowadzano dopiero w 1958 roku. 

rytorycznej. Z danych cyfrowych podaję dwie: cena egzemplarza 30 fran
ków, nakład 7000. Odbiorcą jest Francja i Belgia. W Polsce do nabycia 
jedynie (choć nie zawsze) w Klubach Międzynarodowej Prasy. 

PRASA KRAJOWA NA RYNKU ZAGRANICZNYM 

Na wstępie tej części wyjaśnienie: przyjmuję dwa terminy — prasa 
dla emigracji i prasa krajowa, przy czym przez drugi rozumiem prasę 
wychodzącą w kraju i przeznaczoną dla kraju. Pisząc o prasie dla emi
gracji, nie można pominąć również tej drugiej . Trzeba ją porównać 
i skonfrontować, trzeba postawić problem, który wynika z współistnienia 
obok siebie dwóch różnych typów gazet. 

Sytuacja wśród prasy polskiej na rynku międzynarodowym norma
lizuje się. Jeszcze niedawno z uporem maniaka wciskaliśmy za darmo 
naszej emigracji pisma, których nie chciała. Metoda wypróbowana 



Tabl. 2: Reprezentatywne tygodniki 
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1554 
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2223 
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*) I półrocze 1958 roku we wszystkich rubrykach. 
**) Dane dotyczą ilości egzemplarzy jednorazowego nakładu. Przez termin 

„za dewizy", rozumiem iż czasopismo zamówiono bezpośrednio z zagranicy. • 
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w kraju, lecz za granicą nie zdała egzaminu. Przyjmuje się podawany 
pokarm jedynie wówczas, gdy nie ma innego. Tam — inny jest. A wie
rzyć, że wszystko co polskie ma zaraz wartość bezcenną, nie można. Dziś 
zagranica sama dokonała wyboru i ten wybór obrazują tabele 2 i 3. 
Podczas gdy pisma przeznaczone specjalnie dla emigracji z t rudem dają 
w ogóle znać o sobie, nie mówiąc już o zdobyciu rynku, prasa krajowa 
bije rekordy ilościowe w kolportażu zagranicznym. Według danych „Ru
chu" w roku 1957 wysłaliśmy 430 tytułów (przeciętnie 206.768 egzempl. 
jednorazowego nakładu), w I półroczu 1958 r. — 655 tytułów (przeciętnie 
237.028 egz. jedn. nakł.) na około 1500 pism wychodzących w Polsce. 

Trudno wymienić tutaj tytuły wysyłanych pism. W zasadzie kolpor
tuje się wszystko: pisma fachowe, specjalistyczne i codzienne; tygodniki 
i miesięczniki: Nowe Drogi, Problemy, Pamiętnik Teatralny, Państwo 
i Prawo, Płomyczek, Prasa Polska, Przegląd Elektrotechniczny, Pamięt
nik Literacki, Twórczość, Przegląd Sportowy itd. Fakt, że emigracja 
interesuje się szczególnie codziennością swego rodzinnego województwa 
czy miasta, obrazuje prenumerata takich pism, jak Dziennik Bałtycki 
(24 abonentów), Dziennik Łódzki (30 abonentów), i Trybuna Robotnicza 
(54 abonentów). Są też czytelnicy Nowin Rzeszowskich i Słowa Ludu. 
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że jest to rynek organizowany prawie i wy
łącznie (mimo działania dwóch instytucji: PKWZ „Ruch" i Centrali 
Handlu Zagranicznego Ars Polona) przez nabywcę. Ilość pism zapłaco
nych złotówkami, a więc przez Polaków w kraju, dla rodzin jest tego 
najlepszym dowodem. ,,Ruch" nie wychodzi z reklamą na rynek między
narodowy, nie zdobywa miejsca w ulicznych stoiskach nawet tych krajów, 
które nie czynią trudności z uzyskaniem wstępu dla naszej prasy. A znam 
-sama żale Polaków przebywających we Francji, że poza Paryżem polska 
gazeta jest zupełnie nieosiągalna. Znam listy pisane do 7 Dni: ...z Mar
sylii do Paryża po książki i gazety za daleko. <A polska księgarnia przy 
Jean Goujon z polskich nowości ma jedynie tłumaczoną Sagan. 

Tabele nie dają podstaw do uogólnień i nie wykazują żadnych pra
widłowości. Rynek jeszcze się nie ustalił, chłonność nie jest zbadana. 
Brak analizy przyczyn rozchodzenia się danych czasopism w danych iloś
ciach. Można więc tabele uważać jedynie za migawkowy obraz t rwa
jącego procesu. Już w tej chwili np. jesteśmy świadkami dobierania ty
tułów: pewni ludzie rezygnują z jednego pisma na rzecz innego. Odbior
cami w krajach kapitalistycznych są przeważnie osoby prywatne, choć 
nie można zapominać, że jakąś niswiadomą należy odliczyć na biblioteki, 
redakcje i zainteresowanych obcokrajowców. W krajach demokracji lu
dowych natomiast, gdzie odbiorca jest scentralizowane przedsiębiorstwo 
kolportażu, osoba i charakter indywidualnego czytelnika jest ukryta. 
Domyślać się jednak należy świetlic, bibliotek, redakcji oraz odpowied
ników naszych Klubów Międzynarodowej Prasy. Przykład: Czechosło
wacja, największy odbiorca, który kupuje prawie wszystkie wychodzące 
w Polsce tytuły i to w ogromnych ilościach (Przekrój — 1377, Przyja
ciółka — 4826, Szpilki — 542 itp.). 

Wzrastające zainteresowanie prasą krajową wywołuje panikę wśród 
polskiej prasy emigracyjnej. To też w jednym z ostatnich numerów lon
dyńskiej Gazety Niedzielnej czytamy: Od dłuższego czasu, co najmniej 
od dwóch lat, panuje na emigracji zalew wydawnictw krajowych, głów-



Tabl. 3. Reprezentatywne dzienniki 
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**) p a t r z odnośniki do tab i . 2. 
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nie książek, ale także prasy codziennej i periodycznej. Wiele z tych pu
blikacji są to wydawnictwa bardzo dobre n pożyteczne i jeżeli o tym 
wspominamy, to bynajmniej nie dlatego, by te wydawnictwa zwalczać^ 
ale w tej sytuacji mimo woli powstaje zagadnienie konkurencji i chłon
ności rynku .czytelniczego. Pisma krajowe są znacznie tańsze i bogatsze, 
nic dziwnego więc, że wypierają prasę wydawaną na emigracji. 

WNIOSKI 

1) Czytelnik-emigrant poszukuje prasy, która regularnie ukazuje się 
w starym kraju. Poszukuje pism fachowych, tygodników, miesięczników, 
gazet lokalnych. Na ogół odrzuca pisma spreparowane specjalnie dla niego 
nawet te najlepsze, jeśli ich charakter jest pryncypialnie, programowo 
polityczny. 

2) Wśród starej emigracji zarobkowej istnieje potrzeba słowa druko
wanego, utrzymanego w atmosferze uczuciowej Młodej Polski i wy
daje się, że pismo typu Naszej Ojczyzny zaspokaja te żądania. Należa
łoby jednak jej zasięg rozszerzyć również na środowiska rodzin emigran
tów w kraju, gdyż jest tam całkowicie nieznana. 

3) Ogromna ilość listów napływających do rozgłośni „Kra j" i redakcji 
7 Dni, listów w przeważającej większości problemowych, dowodzi po
trzeby polemicznej wymiany myśli między emigracją i krajem. Krzywa 
listów wznosi się wówczas, gdy wzrasta ilość artykułów poruszających 
problemy emigracji lub propozycje ekonomicznej i kulturalnej współ
pracy z krajem. Potrzebne jest więc pismo o niewielkim nakładzie (mie
sięcznik, dwutygodnik), zajmujące się w sposób problemowy zagadnie
niami emigracji, przeznaczone dla kraju i wychodźstwa. 

4) Dane liczbowe: koszta i nakłady, dowodzą bankructwa pism typu 
Tygodnika Polskiego. 

5) Brak jakichkolwiek dokładnych i pewnych danych dotyczących 
ilości, składu społecznego, rozmieszczenia geograficznego, poglądów, prze
konań i nurtujących emigrację problemów, wskazuje na konieczność 
przeprowadzenia badań socjologicznych wśród starego i nowego wy
chodźstwa. 



U S J E 

KAZIMIERZ BUDZYK 

Niektóre problemy metodologiczne 
badań prasoznaiuczych 

OD REDAKCJI: Redakcja nasza nie podziela niektórych po
glądów Autora, wyrażonych w poniższym artykule. Uważając 
jednak, że interesujący artykuł prof. Budzyka będzie niewąt
pliwie pożyteczną i zapładniającą zachętą do szerszej dyskusji, 
publikuje go na swych łamach, wychodząc także z słusznego 
chyba założenia, że ta podstawowa dyskusja winna się toczyć 
właśnie na łamach organów prasoznawczych a nie innych cza
sopism. Redakcja zaprasza równocześnie znawców tych zagad
nień do dyskusji nad poruszoną tu problematyką. 

Historią prasy i prasą współczesną zajmowałem się dotąd raczej nie
wiele. W każdym razie nie mógłbym z tego tytułu uważać się za upraw
nionego do skreślenia uwag na powyższy temat. Mam za sobą jednakże 
dwudziestoletni okres pracy naukowej w historii książki (dyscypliny 
teoretycznie tożsamej z prasoznawstwem) ponadto zaś od lat uprawiam 
ogólnometodologiczną refleksję w dziedzinie nauk społecznych. W su
mie — jak sądzę — jest to legitymacja wystarczająca do uzasadnienia 
bądź co bądź tylko artykułu. 

Do zgłoszenia poniższych uwag skłania mnie szczególna sytuacja, w ja
kiej znajduje się prasoznawstwo polskie. Startując z podziwu godnym 
rozmachem, wpisuje nową, prawie nie uprawianą dotąd specjalność na 
listę samodzielnych nauk społecznych, ale za mało troszczy się o uza
sadnienie tej swojej samodzielności i o podstawy teoretyczne uprawianej 
gałęzi wiedzy. Jest to sytuacja niedobra, gdyż prasoznawstwo pojawia 
się u nais prawie tak, jak zrodziła się królowa nauk, Atena, raptem wy
skakując z głowy Zeusa. Jak wiadomo, ten tryb objawiania się światu 
wymaga całkowitej od razu dojrzałości, nawet pełnego uzbrojenia. Tym
czasem... 

O niedojrzałości metodologicznej prasoznawstwa polskiego świadczy 
przede wszystkim fakt implikowania w najrozmaitszych wystąpieniach 
nader zewnętrznych kryteriów klasyfikacji nauk. Prasoznawcy twierdzą, 
iż zdołali wyodrębnić swą dyscyplinę wśród innych nauk społecznych. 
Na jakiej jednak zasadzie? Na tej oto, że przede wszystkim zgromadzili 
oni grupę ludzi, którzy wybrali sobie należący tu kompleks zagadnień 
jako swoją specjalność. Dlatego także — iż powołali do życia wpierw 
odrębne kursy dziennikarskie, Wydział Dziennikarski w krakowskiej 



Problemy badań prasoznawczych vr 
Wyższej Szkole Nauk Społecznych, potem jako sekcję Wydziału Humani
stycznego U. J., dalej Studium Dziennikarskie przy ANP i Ośrodek Szko
lenia Dziennikarskiego przy RSW ,,Prasa", w końcu sekcję dziennikarską 
"Uniwersytetu Warszawskiego, awansującą następnie do rangi odrębnego 
Wydziału. Dalszą podstawą ,,wyodrębniania" prasoznawstwa, jako samo
dzielnej dyscypliny naukowej, stało się wreszcie zorganizowanie dwu 
zakładów badań prasoznawczych jako placówek naukowo-badawczych. 
Osiągnięcia organizacyjne prasoznawców należy oceniać bardzo wysoko. 
Trzeba jednakże stwierdzić, że największe tego rodzaju sukcesy nie 
wystarczą do stworzenia teoretycznej podstawy dla rzeczywiście (nauko
wej samodzielności jakiejkolwiek dyscypliny badawczej. Podstawa ta 
musi być praktyczną konsekwencją sukcesów metodologicznych. Sukcesy 
praktyczne zaś mogą potwierdzać już uzyskane rozróżnienia teoretyczne, 
ale ich nie potrafią zastąpić. 

Niektóre z tych niby-teoretycznych rozróżnień zawartych w wystą
pieniach programowych wysuwanych na czoło, świadczą o poważnych 
niedoborach w świadomości metodologicznej naiszych praso'znawczych 
teoretyków. Mam tu w pierwszym rzędzie na myśli zaskakujący podział 
podejmowanych prac na dwie grupy. Pierwszą tworzyć będą prace (od
krywcze, ujawniające nowe, nieznane dotąd fakty i przynoszące naukowe 
ich uogólnienia. Byłby to dział zainteresowań historią prasy. Do drugiej 
grupy miałyby należeć prace gromadzące doświadczenia praktyczne, 
próby opisu i porządkowania rzeczy już znanych. Byłby to dział zainte
resowań zwróconych ku współczesności. O tej drugiej grupie prac twier
dzi się, że również są to prace naukowe, nawet bez taryfy ulgowej,, lecz 
jakoś inaczej naukowe niż prace historyczne. Autor tego poglądu jest 
zdania, że tu wkraczamy już bodaj w spór z dziedziny semantyki {...). Nie 
ma bowiem — i chyba być nie może — jakiegoś jednego schematu pracy 
naukowej i opracowań naukowycli. Istnieje natomiast wielość typów prac 
naukowych i — nade wszystko — problem poziomu tych r ó żny с h 
prac 1). A oto końcowa kadencja cytowanych wywodów: Nade wszystko 
zaś prasoznawstwo, które przede wszystkim praktyka prasowa powołuje 
do życia, będzie mieć szczególny obowiązek z tą praktyką współpracować, 
tę praktykę obsługiwać, pomagając w stałym podnoszeniu poziomu na
szej prasy 2). Przy całej nieprecyzyjności przytoczonego poglądu narzuca 
isię powiązanie grupy prac praktyczno-opisowych z owym postulatem 
służenia praktyce. Natrafiamy tu zatem na problem formułowany w me
todologii marksistowskiej w znanej tezie o związkach między teorią 
a praktyką. 

Przyjrzyjmy się bliżej pierwszej sprawie, która niepokoi cytowanego 
autora. Czy prawdą jest, że obok prac naukowych, odkrywających 
i uogólniających nowe, nieznane dotąd fakty, mogą istnieć prace dnaczej 
naukowe, których celem byłoby gromadzenie doświadczeń praktycznych 
oraz ich systematyka i opis? Zróżnicowanie to nie jest niczym fikcyjnym. 
Ale czy prace należące do drugiej grupy w ogóle mogą być zaliczane 
do nauki? Jestem przekonany, iż musi tu paść odpowiedź przecząca. Gro-

1) Mieczysław K a f e l ; Prasoznawstwo jako nowy kierunek badań naukowych. 
„Prasoznawstwo" Nr 1. Warszawa 1956, s. 10—11. 

2) Tamże s. 11. 
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madzenie doświadczeń praktycznych oraz ich systematyka i opis nie na
leżą jeszcze i nie mogą należeć do nauki. Teoretycznie poprawne roz
strzygnięcie tego problemu posiada decydujące znaczenie dla uprawiania 
naukowego prasoznawstwa na materiale współczesnym. Gdybyśmy bo
wiem zadowolili się organizowaniem owych prac inaczej-naukowych niż 
prace historyczne, doprowadzilibyśmy w istocie do przekreślenia nauko
wych zainteresowań prasą współczesną na rzecz gromadzenia doświad
czeń oraz ich systematyki i opisu. Trzeba tutaj z całym naciskiem pod
kreślić: są to bardzo cenne poczynania o charakterze dydakty'czno-zawo-
dowym, jednakże nie mają one nic wspólnego z nauką. Trzeba natomiast, 
żeby wiele z nimi wspólnego miała właśnie nauka, żeby to była nauka 
o prasie współczesnej, nie zaś sama tylko dydaktyka, którą dla niepo
znaki chrzci się najbardziej ,,uczonymi" nazwami — jak np. ,,teoria pra
sy", „teoria dziennikarstwa" itp. Cytowany już autor pisze: Na przykła
dzie teorii prasy można dobrze zilustrować tezą, iż tylko silna i ścisła 
więź praktyki z poczynaniami w zakresie opracowań teoretycznych pro
wadzić może do użytecznych społecznie uogólnień naukowych. Potrzebę 
wypracowania tych uogólnień wysuwała i wysuwa stale praktyka pra
sowa 3). Wiadomo, co stale wysuwała i nadal wysuwa praktyka prasowa. 
Jej jest rzeczą domagać się, by słuszne te żądania były skrupulatnie 
realizowane. Przecież jednak byłoby dotkliwym nieporozumieniem, gdy
byśmy chcieli twierdzić, że chodzi tu o ,,teorię prasy". Uogólnienia dy-
daktyczno-zawodowe mają charakter normatywny, nie zaś teoretyczny. 
Odpowiadają na pytanie, jak należy postępować, by uzyskiwać sukcesy 
w praktykowaniu zawodu. Na tej drodze nikt 'nie potrafi stworzyć rze
czywistej teorii, ani nadać jej mocy wpływania na praktykę. Gdy 
mówimy o związkach teorii z praktyką bynajmniej nie mamy na myśli 
praktykowania zawodu. Możliwość powstawania i utrzymywania się tego 
rodzaju nieporozumień jeszcze raz dowodzi metodologicznej niedojrza
łości naszego prasoznawstwa. Dlatego też wydaje się, że — dla jego 
dobra — trzeba jak najrychlej te nieporozumienia wyjaśnić. 

W pierwszym rzędzie trzeba zapytać, co jest tutaj teorią a co może 
być praktyką? Jak wiemy, teoria jest zracjonalizowanym uogólnieniem 
obserwacji empirycznych. Obserwacje, jeśli mają mieć charakter na
prawdę empiryczny, nie zaś tylko pozornie-empiryczny, muszą dotyczyć 
realnie istniejącej rzeczywistości. Sama ta rzeczywistość musi być 
cząstką prawidłowo wyodrębnionego przedmiotu badań. Nieprawidłowe 
bowiem wyodrębnienie przedmiotu badań prowadzi do powstawania 
teorii nienaukowych, czy wręcz nawet fikcyjnych. W całym tym procesie 
pozna wozy m dużą rolę odgrywa tzw. definicja ontologiczna, określająca 
istotę badanej rzeczywistości i sposób jej istnienia. 

Pierwsze zatem pytanie brzmi: c z y m w i s t o c i e j e s t p r a s a ? 
Nie możemy powiedzieć, że są to druki składające się na grupę wy
dawnictw periodycznych. Wówczas bowiem pytamy o szczegóły jak naj
bardziej zewnętrzne i nieistotne. Nie ma jednak takiego punktu widzenia, 
który pozwoliłby nam odpowiedzieć na powyższe pytanie w sposób jed
nakowo zadowalający wszystkich. Musimy tu zatem dokonywać wyboru, 
od którego wszystko będzie później zależeć. Na tym zreszitą polega ideolo-

3 Tamże s. 10. 
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giczność nauk społecznych. Powiedzmy, że wybraliśmy punkt widzenia 
w zasadzie materialistyczny, w 'szczegółach zaś socjologiczny. Nikomu 
nie musimy się z tego tłumaczyć. Wolno nam to po prostu zadeklarować 
i każdy (nawet przeciwnik) musi uszanować naszą decyzję. Powiadamy 
więc: prasa t o konkretne przedmioty i z nimi związane zjawiska służące 
odbiciu opinii społecznej w postaci utrwalonej drukiem (rozszerzająca 
wersja podobnej definicji może dołączyć także i inne, jakoś pokrewne 
sposoby utrwalenia i przekazywania opinii społecznej). Ten najbardziej 
decydujący moment postępowania badawczego winien podlec surowej 
weryfikacji. Przyjmijmy na próbę, że utrzymała się definicja zbliżona 
do przygodnie tu zaproponowanej. Wówczas musimy odpowiedzieć, jak 
rozumiemy opinię społeczną. Dajmy na to, wyróżnimy tu jej część spon
taniczną i masową, oraz jej część zracjonalizowaną i kierowniczą. Kon
kretna analiza musi doprowadzić do opisu i wyjaśnienia tych zjawisk, 
gdyż od tego będzie zależeć nasze rozumienie prasy jako „organu" opinii 
społecznej. Do zadań czysto opisowych należeć będzie charakterystyka 
stopnia reprezentatywności danej gazety wobec obydwu działów opinii 
społecznej, ustalenie podstaw, na jakich się ta reprezentatywność opiera, 
określenie wszystkich wynikających stąd obowiązków, pytanie: które 
z nich gazeta podejmuje, jak je wykonuje, jakie uzyskuje efekty. Wy
jaśnienie tych szczegółów opisowych będzie się odwoływać do charakte
rystyki warunków ustrojowych, w jakich gazeta działa i miejsca, jakie 
ona w tym wszystkim zajmuje. Tak powstająca teoria badanego zjawiska 
stanie się cząstką ogólnej teorii zjawisk społecznych, lub jej szczególnym 
wariantem. 

Tyle teoria. A sposób jej oddziaływania na praktykę? Jasne jest, że 
tym się nie pożywi dydaktyk nauczający zawodu. Chodzi bowiem o prak
tykę wyższego rzędu. Byłaby to praktyka działań społecznych, w tym 
również praktyka sprawowania władzy w ustroju socjalistycznym. Teorię 
można wykorzystać tylko w ten sposób, że ją się do głębi rozumie, po
nadto zaś na podstawie dobrego rozeznania teoretycznie tu opisanych 
i wyjaśnionych prawidłowości — potrafi się przewidywać przyszłość 
w wypadku, gdy ona będzie cpierała się na działaniu identycznego lub 
podobnego mechanizmu. Z doświadczenia wiemy, iż praktyka poczynań 
społecznych jest tym bardziej wadliwa, im mniejsze ma ona zaplecze 
w stworzonych przez naukę teoriach. Dlatego też tak bardzo potrzebne 
są badania naukowe poświęcone wprost współczesności. Wnioskowanie 
z historii musi mieć charakter bardzo ramowy, dotyczy dalekosiężnych 
celów, nie określa sposobów ich realizacji. Inaczej w badaniach nad 
współczesnością. Przewidywania oparte na tak stworzonych teoriach 
mogą być bardziej precyzyjne i praktycznie bardziej przydatne, powo
dują też ograniczenie ryzyka błędu. Są to prawdy potocznie znane, jednak 
słaby rozwój badań nad aktualną dziś współczesnością dowodzi, że z nich 
nie wyciąga się wniosków. Gdy już powstanie nawet jeden czy drugi 
/akład badań prasoznawczych, także i wtedy nie towarzyszy mu prawi
dłowe rozumienie stosunku między teorią a praktyką. Dowód, że nasza 
wiedza o współczesności jednak jest bardzo werbalna, nawet wówczas, 
gdy głosi tezy prawdziwe. 

Brak u nas t e o r e t y c z n y c h badań prasy współczesnej może się 
odbić także i na historii prasy. Badania współczesne winny bowiem 
4 — Prasa Współczesna 1 Dawna 
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stać się płaszczyzną eksperymentatorstwa metodologicznego dla badań 
historycznych. Właśnie na terenie badań współczesnych powinno się sta
wiać nowe problemy, próbować nowych kierunków badawczych, formu
łować założenia mogące wiedzę posuwać naprzód. Łatwo sobie wyobrazić 
skutki błędu polegającego na traktowaniu uogólnień dydaktycznych jako 
uogólnień teoretycznych. Inspiracje dla badań historycznych, płynące 
z „teorii", która jest w istocie dydaktyką, muszą dać WT efekcie rezultaty 
żałosne. Taki program badawczy stanie się nieporozumieniem, a mógłby 
być dobrodziejstwem. Któż bowiem, jeśli nie my dzisiaj, winniśmy naj
lepiej orientować się w problematyce wszelkich badań prasoznawczych? 
Jest to przecież ta część zjawisk społecznych, która w XX w. przeżyła 
gwałtowny skok rozwojowy i niemal naocznie odsłoniła cały wachlarz 
wewnętrznych swoich prawidłowości. Obserwacje czynione dzisiaj winny 
być treścią pytań stawianych pod tym względem przeszłości. 

Na listę poruszanych tutaj zagadnień chciałbym włączyć jeszcze jeden 
bardzo istotny problem: czy można uzasadnić deklarowaną wszem wobec 
samodzielność prasoznawstwa jako nauki? Na marginesie trzeba jeszcze 
dopisać pytanie o stosunek należących tu badań do wyodrębnionych 
już dyscyplin nauk społecznych. Dotychczasowy wysiłek naszych praso-
znawców zmierzał do potwierdzenia odrębności badań prasoznawczych 
energicznie stwarzanymi faktami natury organizacyjnej. Była o tym mowa 
na wstępie. Merytoryczne rozstrzygnięcie problemu będzie mieć zresztą 
znaczenie bardziej dla programu przyszłych badań, niż dla organizacyj
nych form nauczania należących tutaj zawodów. Z góry trzeba tsobie 
uświadomić, że doprowadzenie do rozstrzygnięć metodologicznych nie 
będzie łatwe. Tym bardziej trzeba tę dyskusję prowadzić i kontynuować 
tak długo, aż efekty będą bliskie dojrzałości, może nawet zostaną przy
jęte jako bezsporne. 

Metodologia nauk nie dysponuje czarodziejską różdżką, która zawsze 
na tej samej zasadzie dokonywałaby klasyfikacji poszczególnych dyscy
plin. Niemniej istnieje pewna hierarchia „wyróżników" i wieloletnia 
praktyka stosowania ich nieraz z dużym sukcesem. Można przyjąć, że 
kryteria pierwszego stopnia określać będą ewentualną odrębność dyscy
pliny przede wszystkim z punktu widzenia przedmiotu badań. Chodzi 
tu o odpowiedź na pytanie, czy przynależna danej dyscyplinie grupa 
zjawisk wykazuje dostateczną odrębność w stosunku do innych, najbliżej 
sąsiadujących grup zjawisk. Dla prasoznawstwa pytanie to brzmi: czy 
należące tu przedmioty i zjawiska związane z wydawnictwami ukazu
jącymi się periodycznie mogą być uznane za odrębne w stosunku do 
przedmiotów i zjawisk związanych z wydawnictwami nieperiodycznymi. 
Trudno tu zbyt długo się wahać. Periodyczność i nieperiodyczność nie 
dotyczy najistotniejszych cech należących tu przedmiotów i zjawisk, 
lecz bardzo zewnętrznej i stosunkowo mało ważnej formy ich istnienia. 
Patrząc na to bezstronnie, trzeba przyznać, iż cały ten podział jest 
w gruncie rzeczy nietrafny. Weźmy bowiem pod uwagę dwa 'krańce 
omawianej tu rzeczywistości: książkę pana X oraz jakąkolwiek gazetę. 
Co jest tutaj wyróżnikiem najistotniejszym? Z pewnością nie format 
papieru, nie typ zastosowanej maszyny drukarskiej, nie sposób kolpor
towania. Ważne jest to, że książka staje się prezentacją itakich czy innych 
poglądów indywidualnego człowieka znanego nam z nazwiska, gazeta 
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natomiast jest wyrazicielem pewnej części opinii społecznej, która pod
porządkowuje sobie osobowość redaktora oraz ambicje autorskie piszą
cych w gazecie dziennikarzy. Dowodzi tego anonimowość bezpośrednich 
twórców gazety oraz stopień ich niesamodzielności wobec sił społecznych, 
które ich do tych funkcji desygnowały. Mając już ten zasadniczy „wy
różnik", zapytajmy, jaki jest jego stosunek do periodyczności i nieperio-
dyczności wydawnictw. Wówczas okaże się, że wydawnictwami w tym 
znaczeniu „nieperiodycznymi" będą prawie wszystkie czasopisma nauko
we, fachowe, popularne, informacyjne, mimo że częstotliwość ich uka
zywania się będzie ściśle przestrzegana. Istotny przedział wewnętrzny 
rozgraniczający omawiane zjawiska nie będzie się pokrywał z przedzia
łem formalnym. Co ważniejsze, istnieją wydawnictwa nieperiodyczne, 
które posiadają cechy przypisywane wyżej gazecie. Książka czy broszura, 
gdy wówczas sygnowana jest nawet imieniem i nazwiskiem autora, 
w istocie swej nie jest wyrazem jego osobistych poglądów, staje się na
tomiast odbiciem określonej części opinii społecznej. Formalnie biorąc, 
nie należałaby ona do przedmiotu badań prasoznawczych — przecież 
jednak byłaby to wiwisekcja brutalnie dokonywana na żywej, nawet 
kipiącej życiem rzeczywistości. 

Z drugiej strony pojawia się u nas tendencja do zawężania zaintere
sowań prasoznawczych już w obrębie tych zjawisk, które wyróżnia się 
na zasadzie formalnej. Punktem wyjścia jest wówczas tradycyjna defi
nicja prasy, odwołująca się do periodycznego sposobu jej ukazywania 
się. Tuż potem zastrzeżenie wnoszące następującą poprawkę: nie jest 
rzeczą wykonalną uprawianie w ramach jednej dyscypliny badań nad 
istotą i rolą społeczną wszystkich rodzajów periodyków, których funkcje 
społeczne odnoszą się do różnych dziedzin świadomości społecznej i róż
nych sfer działalności, społecznej 4). A teraz wniosek: Z ogółu wydawnictw 
periodycznych związanych jedynie nieistotnymi cechami, właściwymi im 
wszystkim wspólnie (chodzi o periodyczność ukazywania się — К. В.), 
da się wyodrębnić szereg grup odznaczających się wewnętrzną spoistością 
dzięki określonym i z istoty wynikającym właściwościom ich treści, ce
chom zewnętrznym, sferze oddziaływania społecznego i ich roli w pbrębie 
tej sfery oraz tym, że ich istnienie warunkują podobne lub identyczne, 
potrzeby społeczne. Na tej zasadzie da się wyodrębnić zarówno grupa 
odgrywająca rolę bezpośrednio ideologiczną (...), jak i szereg rodzajów 
dalszych grup, takich jak periodyki naukowe, techniczne, literackie, fa
chowe itp. I jeśli te ostatnie należą do dziedziny badań uprawianych 
przez odpowiednie im dyscypliny naukowe (...), to historia prasy realnie 
zająć się może jedynie pierwszą z nich, jako grupą o specyficznym i wy
łącznym charakterze i roli społecznej. I do tej jedynie grupy periodyków 
odnosić należy nazwę prasa w ścisłym znaczeniu tego słowa5). — 
Przytoczone tu rozumienie prasy nie da się utrzymać, gdyż wynika ono 
z zastosowania trudnej do przyjęcia hierarchii kryteriów rozróżniających. 
Pierwsze kryterium wysunięte na czoło ma charakter formalny (zakłada 

4) Tadeusz B u t k i e w i c z : Na marginesie artykułu Vladimira Klimeśa „Néko-
lik poznàmek к problèmùrn déjin novinafstvï". „Kwartalnik Prasoznawczy" (War
szawa) I (1957), nr 2, s. 69. 

5) Tamże s. 69—70. 
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ono, że periodyczność jest podstawową cechą wyróżniającą), drugie zaś <— 
rzeczowe —• ma charakter pomocniczy (w ramach periodyków wyodrębnia 
grupę bezpośrednio ideologiczną). Samo zaś założenie jest 'typowo kon-
wencjonalistyczne: przyjmuje bowiem, iż główną rolę grać może wygoda 
badacza, domagająca się ograniczenia przedmiotu badań, rzekomo zbyt 
rozległego jak na jego możliwości poznawcze. 

Jeżeli w tych warunkach mamy wyodrębnić grupę przedmiotów i zja
wisk na zasadzie cech dla nich najistotniejszych i jednakowo im przyna
leżnych, musimy wysunąć cechy bardziej ogólne niż te, które są łączną 
własnością niektórych wydawnictw periodycznych i niektórych wydaw
nictw nieperiodycznych. Będą to cechy przynależne wszystkim publi
kacjom — tak periodycznym jak i nieperiodycznym. Poprawnie da się 
wyodrębnić przedmiot badań szeroko rozumianego księgoznawstwa. Tak 
szeroko, by rodzaj publikacji mógł być zinterpretowany jako okolicz
ność towarzysząca. Mielibyśmy tu zatem do czynienia z formami uze
wnętrznienia się świadomości społecznej w postaci umożliwiającej pu
bliczne przekazywanie należących tu „utworów" za pomocą pisma. Nawet 
druk (a cóż dopiero częstotliwość jego ukazywania się) nie byłby tu t rak
towany jako cecha istotna. Wiemy przecież, że istniały i gazety i książki 
rękopiśmienne nieraz wcale szeroko kolportowane. Ważne natomiast 
byłoby to, że „utworom" nadano obieg, umożliwiający im spełnienie 
właściwej roli społecznej. Jakim „utworom" i jakiej roli? — to już 
sprawTa osobna. Zakreślałaby ona granice zainteresowań badawczych po
szczególnych uczonych, którzy rzeczywiście nie mogą zajmować się 
wszystkim. W ten sposób uratujemy prawdziwy sens specjalizacji, wła
ściwy nauce współczesnej. Jest jednak niedobrze, gdy robimy „cnotę" 
z konieczności ograniczenia zainteresowań badawczych, a więc ze zja
wiska w tym sensie przypadkowego, że obojętnego badanym przedmio
tem a tylko związanego z ograniczoną pojemnością ludzkiego mózgu. 
Takiej specjalizacji nie możemy nadawać teoretycznego znaczenia, jak
kolwiek praktycznie z nią musimy się liczyć. Jesteśmy obecnie świad
kami daleko posuniętej d e z i n t e g r a c j i d y s c y p l i n n a u k s p o 
ł e c z n y c h . Trudności i przeszkody, nie pozwalające jednostce na 
ogarnięcie całej wiedzy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami poznaw
czymi, podniesiono do rangi kryteriów klasyfikacji nauk, zamiast je pozo
stawić tym, czym były w istocie. Wielu dyscyplinom badawczym przypi
sano samodzielność teoretyczną, bez żadnego uzasadnienia metodologicz
nego. Nauki społeczne uległy dezintegracji, poszczególne specjalności 
popełniły rzecz w nauce niedopuszczalną: porozrywały najściślejsze 
związki, jakie łączyły bliskie sobie zjawiska, przez co uniemożliwiły uczo
nym sensowne ich wyjaśnienie. Specjalizacja zrównała się z formalnym 
traktowaniem nauki. Inaczej niż w naukach ścisłych, gdzie zawężenie 
zainteresowań do bardzo nawet hermetycznej specjalizacji prowadziło 
uczonych w samo sedno sprawy. Na tej przecież drodze wydarto przyro
dzie najgłębsze jej tajemnice — żeby wspomnieć wykrycie niezmierzo
nych źródeł energii poprzez rozbicie atomu. W naukach społecznych 
specjalizacji nadano wręcz odwrotny kierunek. To samo niebezpieczeń
stwo grozi dziś omawianej tu specjalności prasoznawcze]. 

Jak widzieliśmy, proponuje się tutaj wycięcie, prawie jak nożyczkami, 
„prasy w ścisłym znaczeniu tego słowa" — a więc wydawnictw perio-
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dycznych „odgrywających rolę bezpośrednio ideologiczną". Jeśli ta ich 
rola jest podstawowym kryter ium klasyfikacji — jakże można tu uza
sadnić pominięcie analogicznych wydawnictw książkowych? A poza tym: 
co to jest rola „bezpośrednio ideologiczna"? Czy można przeprowadzić 
tu tak bezsporną granicę, która by miała znaczenie teoretyczne, potra
fiła więc określić należący tu przedmiot badania i na tej podstawie usta
lić miejsce prasoznawstwa w klasyfikacji nauk? Jasne jest przecież, że 
cecha tak szczegółowo funkcjonalna musi być wiązana z właściwościami 
indywidualnie opisywanych przedmiotów i już na tym terenie najczęściej 
nie będzie jej można uogólnić. Kto może udowodnić, że gazeta, choćby 
najbardziej ideologicznie zaangażowana, nie zawiera treści pod tym 
względem zupełnie obojętnych? Kto zdoła wykazać, że i w treściach 
ideologicznych zawsze dominować będzie cecha całkowitej „bezpośrednio
ści". Całkowitej — to znaczy jakiej? Ileż musi być niedopuszczalnej 
swobody interpretacyjnej już w tym najbardziej pierwiastkowym etapie 
poznawczym, w tym, który zwykł się odwoływać do oczywistości? 

Prasoznawstwo, jako samodzielna dyscyplina poznawcza, byłaby więc 
nauką o nieprawidłowo wyodrębnionym przedmiocie. Nie sądzę, żeby 
tezę tę można było obalić. Czy oznacza to, że nie należy organizować 
badań najściślej prasoznawczych, że nie są potrzebne osobne czasopi
sma? — Skądże znowu! Wszystko to jest jak najbardziej potrzebne. Rzecz 
tylko w tym, co ma wypełnić te i tym podobne formy działalności. Nie
prawidłowe wyodrębnienie przedmiotu badań musi prowadzić do powsta
wania teorii rezygnujących z wykrycia podstawowych sprężyn urucha
miających funkcjonowanie opisywanych zjawisk. Będzie tak w najlepszym 
wypadku. W najgorszym — grozić to będzie formalizmem. Toteż organi
zowanie badań prasoznawczych winno uwzględnić cały konieczny dla 
tych celów kontekst poznawczy. Cóż za specjalista badań prasoznawczych 
wyrośnie z takiego pracownika nauki, który nie będzie mógł swobodnie 
poruszać się po całym obszarze zjawisk związanych z funkcjonowaniem 
skomplikowanego mechanizmu, dającego w efekcie to, co nazywamy 
świadomością społeczną współczesnego człowieka? Jakże potrafi on okre
ślić rolę społeczną prasy, jeśli nie będzie dysponował warsztaterr. nauko
wym zdolnym do skonstruowania „opozycji teoretycznej" do aktualnie 
badanych zjawisk wobec innych analogicznie działających, choć rzeczy-
wiśtcie w formach nieco odmiennych, bo nieperiodycznych? Na jakiej 
podstawie wolno mu będzie mówić o „bezpośrednio ideologicznej" roli 
gazet, jeśli jego kompetencje naukowe nie pozwolą mu na porównanie 
jej z rolą tygodników, miesięczników itd. — do roczników włącznie? Co 
to za pomysł, że tygodnik społeczno-literacki miałby być wyłączony 
z zainteresowań badacza prasy, gdyż „należy" on do przedmiotu badań 
literaturoznawczych! Podobnie z innymi czasopismami — lekką ręką od
suwanymi do „właściwych" dyscyplin. 

Po co ja zwracam na to wszystko uwagę? I dkczego? — Przede wszyst
kim dlatego, że bardzo pozytywnie oceniam możliwości, jakie u nas 
ostatnio otworzyły się przed grupą ludzi pragnących uprawiać badania 
prasoznawcze. Sądzę, że jest to szansa, jakiej nie posiada żadne środo
wisko praktyków pozbawionych dotychczas teoretyczno-naukowego za
plecza swej działalności. Tak się właśnie złożyło, że w tym punkcie nasza 
polityka kulturalna zdaje egzamin na piątkę, co nie przeszkadza, że 
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ż wielu innych „przedmiotów" nadal trzeba jej stawiać stopień niedo
stateczny. Można powiedzieć, że prasoznawcy wygrali wielki los na 
loterii. Ale też byłaby to niepowetowana strata, gdyby mieli oni tę szansę 
zmarnować. W żaden sposób nie wolno do tego dopuścić — nie tylko 
zresztą dla nich samych. Są wszystkie dane po temu, żeby na tej płasz
czyźnie spowodować rozpoczęcie „reakcji łańcuchowej". Przecież jeszcze 
bardziej niż prasa „leży" u nas odcinek wydawniczo-książkowy. Dla
czego? — Właśnie dlatego, że — w przeciwieństwie do prasoznawstwa — 
nie zdołał on stworzyć odpowiedniego zaplecza teoretyczno-naukowego. 
I czy tylko „nie zdołał"? — Na dobrą sprawę nigdy do tego nie dążył. 
Ludzie kierujący dziś książkowym ruchem wydawniczym przeżywają 
złudzenie, iż są oni tak zorientowani, tak doświadczeni i tak mądrzy, że 
na co jeszcze miałaby się przydać jakaś — powiedzmy — komórka na
ukowo-badawczą. Rezultaty takich przeświadczeń widoczne są jak na 
dłoni. Bardzo ważną dziedziną kultury współczesnej rządzi woluntaryzm. 
Niekontrolowany przez naukę, systematycznie prowokuje doraźnie przed
siębrane akcje kontrolne, których rezultaty nie mogą być zbyt budujące. 
Ruch wydawniczy permanentnie „wychyla się" wpisany w obciętą 
orbitę — rzucony na tor z natury swej niezdecydowanego na nic wa
hadła. A tymczasem trzeba by mu nareszcie nadać dostatecznie dużą 
prędkość początkową, żeby mógł krążyć bez zahamowań — jak sputnik. 
Prasoznawcy robią coś takiego u siebie. Niechże jednak śmiałym ruchem 
zagarną to najbliższe sobie sąsiedztwo, żeby na owej orbicie nie byli 
osamotnieni. Zawsze to w towarzystwie jest lepiej. 

PS. Już po złożeniu do druku obecnego artykułu ukazały się w n-rze 
1—2 Kwartalnika Prasoznawczego uwagi A. Lama na temat wiedzy 
o prasie i jej stosunku do wiedzy o książce, polemizujące z wnioskami 
jednej z moich dawniejszych recenzji, ogłoszonych w Przeglądzie Huma
nistycznym z 1957 r. Mają to być rozważania metodologiczne, jednakże 
główną troską autora nie stały się zasady wyodrębnienia przedmiotu 
badań prasoznawczych, lecz kłopoty organizacyjne, które utrudniają 
przyjęcie określonych rozstrzygnięć metodologicznych. Autor wychodzi 
z założenia, iż przedmiot prasoznawstwa rysuje się już dziś w skali mię
dzynarodowej na tyle wyraźnie, że dyskusję dotyczącą jego odrębności 
w stosunku do innych nauk należałoby uznać za zakończoną. Trudno 
o bardziej niebezpieczne złudzenie. Prasoznawstwo jest dyscypliną 
ząbkującą, w której nie doszło jeszcze do poważnej dyskusji na temat 
zasad wyodrębnienia jej przedmiotu badania. Wyspecjalizowanie się na
leżących tu środków działalności praktycznej nie jest i nie może być 
równoznaczne z wykrystalizowaniem teoretycznych podstaw odpowied
niej dyscypliny jako nauki. Lam zdaje się niedostrzegać tej oczywistej 
subtelności. Dlatego też krótki jego artykuł nie może być zaliczony do 
głosów w dyskusji teoretycznej, która winna nastąpić. Są to dywagacje 
związane z przewidywanymi trudnościami w szkoleniu pracowników 
naukowych i w organizacji komórek naukowo-badawczych. Istniejące tu 
fakty dokonane nie stanowią jednak argumentu w dyskusji teoretycznej. 
Są to sprawy pod tym względem uboczne, jakkolwiek praktycznie bio
rąc — bardzo istotne. Trzeba je załatwiać osobno, ale też teoretycznie 
niczego nie sposób uzależniać od doraźnie tu podejmowanych decyzji. 
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Próba określenia propagandowej roli radia 
ш środoujisku robotniczym 

TREŚĆ: W s t ę p : Przedmiot badań — Metoda — Cel i charakter 
opracowania. R a d i o j a k o ź r ó d ł o i n f o r m a c j i i p r o p a 
g a n d y : Warunki słuchania radia — Rola dziennika radiowego — 
Zasięg propagandy radiowej — Radiostacje zagraniczne. W i a r y g o d 
n o ś ć r a d i a w o c z a c h r o b o t n i k ó w . Opinia o radiu — Upa
dek autorytetu rozgłośni zagranicznych. S t r e s z c z e n i e . H i p o t e 
zy, p o s t u l a t y . 

WSTĘP 

P r z e d m i o t b a d a ń . Artykuł niniejszy przedstawia dalsze wyniki 
badań terenowych przeprowadzonych przez sekcję socjologiczną Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych wśród robotników fabrycz
nych Krakowa i Nowej Huty w okresie od 15 grudnia 1957 do 15 marca 
1958 r. Głównym przedmiotem tych badań była problematyka czytel
nictwa prasy-; ubocznym zaś pewne zagadnienia związane ze słuchaniem 
radia. Uwzględniono je tylko o tyle, o ile to było potrzebne dla pogłę
bienia problematyki zasadniczej. Z tego względu przebadano jedynie na
stępujące zagadnienia: 

a) Warunki słuchania radia. 
b) Rodzaj słuchanych audycji. 
c) Opinia o radiu. 
Szersze potraktowanie problematyki radiowej było niestety praktycz

nie niemożliwe. Kwestionariusz był i tak już szeroko rozbudowany, 
a jeden wywiad trwał nierzadko półtorej godziny. Opracowanie niniej-

- sze jest więc w pewnym stopniu uzupełnieniem artykułu „Krakowski 
robotnik a prasa" *) w którym przedstawiłem, wyniki badań nad czy
telnictwem prasy. 

*) Prasa Współczesna i Dawna, 1958, Nr 2. 
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M e t o d a 2 ) . Badania przeprowadzono metodą reprezentacyjną przy 
pomocy wywiadu społecznego. Objęły one pracowników fizycznych na
stępujących zakładów pracy: Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego 
„Semperit", Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. St. Szadkow
skiego, Huta im. Lenina3). Próbki dobrano drogą losowania warstwo
wego z kartotek ewidencyjnych badanych zakładów. Znalazły w nich 
odbicie, w odpowiednich proporcjach, ważniejsze kategorie struktury 
załóg jak wiek, płeć oraz u „Szadkowskiego" i w „Sempericie" robot-

Tabl. 1: Liczebność próbek 

Badane zakłady 

„Szadkowski" 
Huta im. Lenina 

Robotnicy 
zatrudnieni 

1.273 
13.251 

Robotnicy przebadani 
ilość procent 

35 1 2,7 
140 | 1,0 

nicy przedwojenni i nowi. Liczebność próbek w badanych zakładach 
przedstawia Tabl. 1. 

Chociaż próbki nasze były stosunkowo małe, to przedstawiały one 
względnie odpowiednią reprezentację badanych zbiorowości. Jak wy
kazały porównania ze statystyką zupełną z Huty im. Lenina, błąd, jeżeli 
chodzi o kategorie wieku, nie przekracza 6%, a grupy wykształcenia 
prawie całkowicie się zgadzają 4). Np. nieposiadających pełnego podsta
wowego wykształcenia jest w próbce 24,3%, a według statystyki zupeł
nej 25%; wykształcenie średnie w próbce 7,1%, a w rzeczywistości 6%. 

„Szadkowski" to zakład stary o długoletniej tradycji robotniczej. Znane 
są wystąpienia rewolucyjne jego załogi w okresie międzywojennym. 
Wprawdzie ze starych przedwojennych robotników zostało już tam nie
wielu, bo tylko 204 (16,1%), to jednak przedstawia on środowisko ty
powo robotnicze. Pracowników pochodzenia robotniczego jest u „Szad
kowskiego" 69%, podczas gdy w Hucie zaledwie 42%. Załoga „Szad
kowskiego" przedstawia się również nieco lepiej pod względem wykształ
cenia i przygotowania zawodowego. Oba zakłady cechuje wyraźna prze
waga mężczyzn (93% u „Szadkowskiego", 85,7% w Hucie). Jeśli chodzi 

2) Szczegółowy opis metody, przebieg badań i bardziej dokładną charakterystyka 
badanych zbiorowości przedstawiłem w wyżej wymienionym artykule. Biorąc jed
nak pod uwagę fakt, że czytelnik mógł tego artykułu nie czytać, podaję te dane 
jeszcze raz w krótkim streszczeniu. 

*) W opracowaniu (niniejszym nie uwzględniono pracowników „Semperitu". Ko
biety, które stanowią większość załogi tego zakładu, na ogół mniej chętnie udzielają 
odpowiedzi, między innymi ze względu na większą ilość prac domowych. Wywiady 
często trwały dość długo, a problematyka radia była umieszczona na końcu kwe
stionariusza. Z tego powodu uzyskano tam dane niepełne. 

4) Zestawienia te dokonano w Hucie, już po przeprowadzeniu losowania w zwią
zku z likwidacją nadwyżek siły roboczej. 



O propagandowej roli radia 57 

o wysokość zarobków, to przedstawiają się one dużo lepiej w Kombi
nacie. Jeśli u „Szadkowskiego" przeciętna zarobków miesięcznych wy
nosi około 1500 zł, to w Hucie 2000 zł. 

Załoga Huty to społeczność młoda, reprezentowana pod względem po
chodzenia regionalnego przez wszystkie nasze województwa. Nie brak 
tam także repatriantów ze Związku Radzieckiego i Francji. 

C e l i c h a r a k t e r o p r a c o w a n i a . Wyniki opracowałem głów
nie pod kątem wyjaśnienia następujących zagadnień: 

a) Jaki jest zasięg informacji i propagandy radiowej w porównaniu 
z prasą. 

b) Jaki jest wpływ audycji zagranicznych w języku polskim. 
c) Jak przedstawia się wiarygodność radia polskiego i zagranicznego 

w oczach robotników. 
W sumie pozwoliło to jedynie na ogólne określenie roli jaką odgry

wa radio w dziedzinie propagandy w interesującym nas środowisku. 
Jeżeli pierwsza część tego opracowania, dotycząca korzystania z radia, 

przedstawia wyniki dość zbliżone do rzeczywistości, to część druga, 
w której omawiam wiarygodność radia w oczach robotników, posiada 
wartość tylko ogólnie orientacyjną. Dokładniejsze określenie zaufania 
do radia wymagałoby niewątpliwie zastosowania odpowiednio opraco
wanych kwestionariuszy postaw. 

Chciałbym zaznaczyć, że przebadanie dwóch zakładów pracy i to jedną 
tylko metodą nie mogło stanowić podstawy dla bardziej ogólnych wnio
sków. To też zawarte w tym artykule uogólnienia i wnioski należy rą
czej traktować jako wstępne, próbne. 

RADIO JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I PROPAGANDY 

W a r u n k i s ł u c h a n i a r a d i a . Rozbudowa radiowęzłów, oraz 
zwiększona produkcja własnych aparatów radiowych spowodowały, że 
radio obok prasy stało się u nas najważniejszym środkiem oddziaływania 
masowego. Ten szybki rozwój radiofonizacji kraju w ostatnich latach 
przedstawia Tabl. 2 5). 

Wobec tak dużego postępu w omawianej dziedzinie, aparat radiowy 
staje się już u nas rzeczą niemal powszechnego użytku. W okresie prowa
dzonych badań korzystało z radia stale t j . w domu u „Szadkowskiego" 
82,9%, zaś w Hucie im. Lenina 77,9% badanych. Jeżeli chodzi o korzy
stanie z aparatów lampowych pewną przewagę wykazują pracownicy 
Huty (77,2%). Fakt ten łączy się z wyższymi zarobkami załogi. Nabycie 
aparatu jest ciągle jeszcze poważnym wydatkiem w budżecie robotnika. 
Nieposiadający radia podkreślali to często w czasie wywiadów. Na przo-

5) Przedruk z Małego Rocznika Statystycznego 1958, str. 124. 
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dujące miejsce robotników Kombinatu w zakresie korzystania z apa
ratów lampowych mogły mieć pewien wpływ również i takie czynniki, 
jak mniejsze możliwości rozrywek w Nowej Hucie, oraz wyższy stopień 
życia towarzyskiego, działający poprzez kształtujący się system ocen 
społecznych. Radio w domu jest bowiem wśród robotników pewną oznaką 
standardu życiowego. 

Nieposiadający radia słuchają go czasem u znajomych lub kolegów. 
Najwięcej jest takich w Hucie. P'akt ten wypływa z jednej strony ze 

Tabl. 2: Abonenci radia, stan w dniu 31. XII. 1957 r. 

Wyszczególnienie 

Radioabonenci ogółem w tys. 
w tym posiadający odbiorniki 

lampowe 
w miastach 

w tym posiadający odbiorniki 
lampowe 

na wsi 
w tym posiadający odbiorniki 

lampowe 

1938 

922 

577 
627 

295 

1949 

1176 

744 
855 

601 
321 

143 

1955 

3057 

1649 
2023 

1302 
1034 

347 

i 

1956 

3625 

2003 ! 
2329 ; 

1533 
1296 

470 ; 

1957 

4005 

2412 
2610 

1817 
1395 

595 

zlikwidowania radiowęzłów w niektórych hotelach robotniczych; z dru
giej z większych kontaktów społeczno-towarzyskich mieszkańców Nowej 
Huty, gdzie ,,chodzenie na radio" do znajomych stało się pewnym zwy
czajem. Radio jest tam jednym z czynników więzi społecznej małych 
grup towarzyskich (i). 

Przedstawione dane można ocenić, rzecz jasna, tylko porównawczo. 
Niestety nie posiadam prawie żadnego materiału, który przedstawiałby, 
jaki jest procent korzystających z radia w innych środowiskach społecz
nych lub środowiskach robotniczych innych miast7). Biorąc jednak pod 
uwagę dane statystyczne dotyczące radioabonentów w miastach (por. 
Tab). 2) liczba osób, korzystających z radia w badanych przez nas zakła
dach, wydaje się być duża jak na nasze warunki. 

c) Prawdopodobnie jest to pozostałość zwyczajów wiejskich, które przybrały 
nieco inne formy w nowych warunkach. Problem ten niewątpliwie ciekawy jako 
zagadnienie socjologiczne, wykracza jednak poza omawianą tematykę. 

7) Badania Stefana J a ś k ó w i c z a w jednym z zakładów przemysłu bawełnia
nego w Łodzi posiadają dla nas tylko orientacyjną wartość. Po pierwsze dlatego, 
że podaje on w wynikach ilość osób posiadających radio (35,4%), а nie korzysta
jących z radia, co oczywiście nie jest to samo; po drugie prace badawcze zespołu 
łódzkiego, były przeprowadzone około półtora roku wcześniej od naszych, co przy 
wysokim wzroście radioabonentów w. miastach do pewnego stopnia dezaktualizuje 
wyniki. Patrz Stefan J a ś k o w i c z: „Próba badań wybranego zakładu przemysłu 
bawełnianego w Łodzi". Z badań klasy robotnicze] i inteligencji, PWN, 1958. 
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Większa celowość i systematyczność w korzystaniu z radia nie daje 
się zauważyć w świetle zebranych materiałów. Robotnicy słuchają go, 
gdy tylko są w domu, łącząc to zazwyczaj z wykonywaniem jakiejś 
pracy domowej! Względnie systematycznie są słuchane tylko dzienniki 
wieczorne i powieść radiowa „Matysiakowie". Najwięcej oczywiście słu
cha się radia w niedzielę, kiedy to, jak podają informatorzy, gra ono 
bez przerwy prawie cały dzień. 

Tabl. 3: Korzystający z radia 

Badane zakłady 

„Szadkowski" 

Huta im. Lenina 

w domn 

aparat 
lampowy 

ilości % 

24 

108 

68,6 

77,2 

głośnik 
radiowęzła 

ilość | % 

5 

1 

14,3 

0,7 

poza domem 

u zna
jomych 

ilość 

2 

16 

% 
5,7 

11,4 

w świetlicy 

ilość| % 

1 0,7 

Razem 

ilość 

31 

126 

°/ 
/ 0 

88,6 

90,0 

R o l a d z i e n n i k a r a d i o w e g o . Najważniejszą formą oddziały
wania politycznego jest dziennik. Słucha go u „Szadkowskiego" 100% 
korzystających z radia, w Hucie zaś 93,6°/o. Niewątpliwie pewne zna
czenie propagandowe mają i inne audycje jak „Muzyka i aktualności", 
niektóre pogadanki itp. Znaczenie ich jednak w porównaniu z dzien
nikiem jest znacznie mniejsze. 

Jak widać z wykresu 1 z wyszczególnionych rodzajów audycji naj
większą popularnością obok dziennika cieszą się „Matysiakowie" i audycje 
muzyczne; nieco mniejszą zaś słuchowiska i pogadanki. 

Dzienniki słuchane są głównie dla ogólnych wiadomości politycznych 
i gospodarczych, informacji sportowych i komunikatów o pogodzie. 
Część robotników, jeśli tylko mają czas, słucha dziennika warszawskiego, 
krakowskiego i rzeszowskiego, co nierzadko zastępuje im czytanie wia
domości politycznych i gospodarczych w prasie porannej. Ma to nie
wątpliwie pewien wpływ na mniejszą poczytność tego typu prasy w ba
danych środowiskach. Wielu robotników podkreślało zalety dziennika ra
diowego, przede wszystkim to, że podaje on najważniejsze wiadomości 
w streszczeniu. Interesującym się bliżej życiem politycznym i gospodar
czym informacja radiowa oczywiście nie wystarcza. Dla nich jest ona 
ГЕ/czej zapowiedzią tego, co przeczytają w prasie porannej. Ta grupa 
rozmówców to przeważnie stali czytelnicy Gazety Krakowskiej. Jako 
źródło wiadomości cenią sobie oni bardziej prasę niż radio. Po pierwsze 
dlatego, że informacja prasowa jest szersza i bardziej dokładna, po dru
gie łatwiejsza jest recepcja wiadomości przeczytanych w prasie, niż 
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usłyszanych w radio. Do artykułu prasowego można powrócić, przeczytać 
go kilkakrotnie, podczas gdy wystarcza chwila nieuwagi, lub przesły
szenie się, by wiadomość słuchana przez radio stała się niezrozumiała. 

Oto trzy przykładowe wypowiedzi: 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 33: Ja rozumiem, w gazecie to jest więcej 
aktualne ...jest szersze to mogę zrozumieć. Przeczytam Ы1ка razy. i mogę 
zrozumieć, a słuchając radia nie wiem czy był fakt, czym się przesłyszał. 
Czasem hałas, czasem trzask. Gazeta jest dla mnie wyrozumialsza i praw
dziwsza, bo mogę się na tym oprzeć: proszę — stoi napisane. 

Huta im. Lenina, operator, lat 28: W gazecie jest obszerniej, a radio 
to przeważnie wiadomości w skrócie podaje. W gazecie jest jaśniej, zro
zumiałej. Nie każdy może zrozumieć przez radio, a w gazecie maże po
wtórzyć jeżeli nie zrozumie. Więcej korzysta się z gazety jeśli chodzi 
o takie wiadomości polityczne, czy coś w tym rodzaju. 

Huta im. Lenina, maszynista, lat 26: ...np. jak dziennik to nie to samo 
co gazetę się przeczyta, bo w dzienniku to nie każde słowo można usły
szeć, zrozumieć. No, w gazecie jest lepiej z tym, że człowiek .już wolno 
sobie czyta i myśli przy tym, a w radiu wystarczy chwila nieuwagi 'i już 
przepadło, już poszli naprzód, a gazeta zawsze jest. Można lepiej zro
zumieć, przedyskutować z kim... 

Dużą popularnością cieszą się w dzienniku radiowym wygłaszane po 
wiadomościach, komentarze polityczne Litauera, Osmańczyka a także 
odpowiedzi ,,Fali 56". 

Ciekawy jest także fakt, że dłuższe przemówienia sejmowe i par
tyjne są w całości przez robotników chętniej wysłuchiwane przez radio 
niż czytane w prasie. Na drugi dzień czytają oni w gazetach już tylko 
bardziej interesujące ich wyjątki. Dłuższych przem,owień — mówi np. 
młody robotnik z Huty — to przeważnie p^zez radio słucham. Bo czło
wiek się nie męczy jak słucha. A jak coś jest ważniejszego, to na drugi 
dzień przeczytam w gazecie. 

Z a s i ę g p r o p a g a n d y r a d i o w e j . Skutek propagandy radio
wej i jej wpływ faktyczny zależy w dużym stopniu od jej zasięgu. Przez 
zasięg propagandy radiowej rozumiem odsetek osób w jakiejś zbioro
wości pozostający pod mniejszym lub większym wpływem jej oddziały
wania. Zasięg propagandy radiowej będzie się więc składał z dwóch 
części: 

a) z odsetka osób słuchających względnie systematycznie dziennika 
radiowego wraz z komentarzem — zasięg bezpośredni; 

b) z odsetka osób, które wprawdzie dziennika radiowego nie słuchają, 
lecz na skutek rozmów, dyskusji itp. pozostają w pewnym stopniu pod 
wpływem informacji i propagandy radiowej. 
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Wykres 1: Rodzaj słuchanych audycji. 
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O ile obliczenie bezpośredniego zasięgu jest sprawą stosunkowo prostą, 
to określenie zasięgu pośredniego jest bardzo trudne, a czasem nawet 
niemożliwe. Wzrasta on bowiem wybitnie w okresie wielkich wydarzeń 
krajowych i zagranicznych, skupiających na sobie uwagę opinii pu
blicznej. 

Porównajmy teraz jak wygląda bezpośredni zasięg propagandy radio
wej wśród załogi badanych zakładów w porównaniu z zasięgiem pro
pagandy prasowej (odsetek osób czytających wiad. polityczne w prasie). 
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Bezpośredni zasięg propagandy radiowej 

Wykres 2: Porównanie zasięgu propagandy prasowej i radiowej. 

Z powyższego zestawienia widać, że wśród robotników obu badanych 
zakładów, nieco więcej osób słucha dziennika radiowego, aniżeli czyta 
wiadomości polityczne w prasie. Warto jeszcze, jak wynika z wypowie
dzi badanych osób — zaznaczyć, że wiadomości usłyszane w radiu, są 
częściej tematem dyskusji i rozmów z kolegami, niż wiadomości prze
czytane w prasie. Wynikałoby z tego, że zasięg pośredni informacji ra
diowej jest również większy niż prasowej. 

R a d i o s t a c j e z a g r a n i c z n e . Radio nasze czy też prasa nie 
są jedynymi środkami kształtującymi opinie, sądy i postawy w środo
wiskach robotniczych. Pewien wpływ na nie ma i propaganda obca, 
której głównym narzędziem oddziaływania są audycje radiowe w ję-
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zyku polskim. Chociaż w większości wypadków badani robotnicy wy
powiadali się chętnie i otwarcie, to jednak należy się liczyć z pewną 
ilością wypowiedzi nieszczerych, nieprawdziwych. Sprawozdania przepro
wadzających wywiady oraz analiza całości materiału pozwala jednak 
sądzić, że błąd, wynikający z tego rodzaju wypowiedzi, nie jest zbyt 
duży i nie powinien dewaluować wartości wyników. 

„v. Procent 
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Wykres 3: Porównanie zasięgu propagandy radia polskiego i zagranicznego 

W pierwszym kwartale bieżącego roku, a więc w okresie, w którym 
prowadzono badania, słuchało audycji zagranicznych w języku polskim: 
u „Szadkowskiego" 12 spośród badanych osób, czyli 38,7% korzystają
cych z radia, w Hucie zaś 64 osoby, czyli 50,8%. Rzecz jasna, że nie daje 
to jeszcze obrazu jaki procent robotników w badanych zakładach, pozo
stawał pod bezpośrednim zasięgiem propagandy naszej i obcej. Zagad
nienie to wyjaśnia nam powyższy wykres. 

Porównanie to posiada jednak tylko orientacyjny charakter, gdyż 
częstotliwość słuchania radia zagranicznego jest dużo mniejsza niż pol
skiego. Jeżeli naszego dziennika radiowego słuchają robotnicy prawie 
codziennie, to audycji zagranicznych mniej więcej raz w tygodniu, raz 
na dwa tygodnie, a w wielu wypadkach nawet dużo rzadziej. 
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Oczywiście nic to nam jeszcze nie mówi o skutkach obcej propagandy, 
o jej wpływie istotnym. Jak zobaczymy w następnej części artykułu, 
wpływ ten jest dużo mniejszy, niżby się to mogło wydawać z obrazu jej 
zasięgu. 

Rodzaj słuchanych stacji zagranicznych nie był umieszczony w kwe
stionariuszu badawczym, informatorzy jednak wypowiadali się sami. 
Wypowiedzi te, choć niepełne, pozwalają przynajmniej ogólnie zoriento
wać się w popularności poszczególnych radiostacji zagranicznych. 

U „Szadkowskiego" najczęściej słuchane jest „BBC", dużo rzadziej 
„Wolna Europa". Huta natomiast wykazuje o wiele większy wachlarz 
słuchanych stacji zagranicznych. Obok „BBC", „Wolnej Europy" i „Głosu 
Ameryki" słuchanych najczęściej, pewną popularnością cieszą się „Paryż" 
i „Madryt", a najmniejszą zaś „Belgrad" i „Rzym". 

WIARYGODNOŚĆ RADIA W OCZACH ROBOTNIKÓW 

O p i n i a o r a d i u . Autorytet i stopień zaufania jakim cieszy się 
radio wśród swoich słuchaczy posiada niewątpliwie bezpośredni wpływ 
na wynik oddziaływania propagandowego. Z drugiej zaś strony jest on 
pewnym sprawdzianem tego, czy dana propaganda jest prowadzona 
dobrze czy żle; odpowiednio do aktualnych warunków polityczno-gospo
darczych i sytuacji społecznej, czy też nie. 

Pewnym wyrazem tego autorytetu jest opinia o wiarygodności radia. 
Powstaje ona, ogólnie biorąc, w sposób podobny jak opinia o prasie, tj. 
na gruncie stosunku do aktualnych wydarzeń politycznych, gospodar
czych i społecznych. W samym procesie jej formowania się zachodzą 
jednak pewne charakterystyczne różnice. Po pierwsze, radio podaje mniej 
informacji drobnych, bezpośrednio sprawdzalnych, które obok ogólnych 
wiadomości politycznych i gospodarczych posiadają wpływ na kształto
wanie się opinii o prasie; po drugie, dużą rolę w procesie kształtowania 
się opinii o naszym radiu odgrywa stosunek robotników do propagandy 
prowadzonej przez rozgłośnie zagraniczne (zachodnie). 

Ogólnie można więc stwierdzić, że opinia o wiarygodności radia pow
staje na podłożu aktualnie istniejącej sytuacji politycznej i ekonomicz
nej kraju, jako skutek ścierania się wpływu propagandy naszej i obcej 8). 
Opinia o wiarygodności radia nie jest oczywiście czymś statycznym. 
Zmienia się ona i fluktuuje w jednym lub drugim kierunku — głównie 
w czasie ważniejszych wydarzeń krajowych lub zagranicznych. 

8) Określenie to jest w zasadzie aktuailne tylko w odniesieniu do środowisk ro
botniczych, w których radio, jak wykazały wyniki naszych badań, odgrywa bardzo 
dużą rolę postawotwórczą (propagandową). W innych środowiskach społecznych 
zagadnienie to przedstawia się prawdopodobnie nieco inaczej. 
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Szczegółowa analiza materiału poz
woliła nam podzielić informatorów 
na pewne grupy według ich stosun
ku do radia naszego i zagranicznego. 
G r u p a I — to pracownicy, któ
rzy mają duże zaufanie do radia pol
skiego, a raczej negatywny stosunek 
do radia zagranicznego. Pewna część 
z nich (około 30%) słucha wprawdzie, 
od czasu do czasu, audycji zagra
nicznych w języku polskim, lecz w 
zasadzie im nie wierzy. Wielu pod
kreśla, że przestali słuchać audycji 
zagranicznych na skutek zniechęce
nia się do ich propagandy. 

Huta im. Lenina, strażnik, lat 65: 
Jeśli, podają (w Polskim Radio) to 
musi być prawda. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 49: 
Tak mówią jak jest. 

Huta im. Lenina, ustawiacz, lat 23: 
Trzeba wierzyć w Polskie Radio. Za
granica mówi czasem podobnie, cza
sem leje wodę ile wlezie. 

Huta im. Lenina, kontroler tech
niczny, lat 18: W radio (polskim) nie 
zetknąłem się z rzeczami wątpliwy
mi. Dlaczego miałbym nie wierzyć — 
jeśli podają to myślę, że prawdzi
wie — w dzienniku mówią ważne 
rzeczy. 

Huta im. Lenina, maszynista, lat 
27: Jak mówią o polityce, jaką tam 
prowadzi partia i rząd to tak, wierzę. 
To zawsze popieram. 

Huta im. Lenina, nożycowy, lat 20: 
Raczej wierzę bo uważam, że teraz 
nie miałoby sensu ukrywać coś, za
ciemniać, blachę zakładać na oczy. 
Gdy kilka lat temu się słuchało, to 
wszystko się pod wątpliwość brało. 

„Szadkowski", szofer, lat 50: Radio 
wykłada wszystko, odpowiadają na 
wszystko. Powiadają że załatwiają. 
To się wierzy. 

Huta im. Lenina, stolarz, lat 29: 
W to, co u nas mówią — wierzę, 
5 — Prasa Współczesna i Dawna 
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a w wiadomości podawane przez zagranicę nie mogę uwierzyć, przecież 
nie wie się naprawdę jak jest po tamtej stronie. 

Huta im. Lenina, sprzątaczka, lat 32: Tak wierzę. Przychodzimy coraz 
do lepszych warunków — można wierzyć co tam mówią (w radiu pol
skim). Radia zagranicznego nie lubię, nie słucham, co oni tam pietą, pięć 
para pięć — oni mówią tylko po to, żeby naród pobudzać do złości. 

Huta im. Lenina, strażnik, lat 46: Polskiemu Radio wierzę — bo też 
lipy nie mogą wstawiać. Radio zagraniczne — to jest zdradliwe <— nie 
wiadomo czy dobrze mówią, czy nie zastanawiamy się. 

Huta im. Lenina, kowal, lat 43: Radio (polskie) tak samo jak prasa — 
można ufać. Do zagranicy nie mam zaufania, nie jestem pewny tego co 
mówią. W kraju człowiek może prędzej dojść do tego. 

Huta im. Lenina, stolarz, lat 26: Przyznam się, że krew mnie zalewała 
jak słuchałem w czasie tej rewolucji na Węgrzech radio zagraniczne. 
Ale słucham, bo człowiek powinien mieć oboje uszu, widzieć jedno 
i drugie i mieć swoje zdanie. Np. jak o Hucie z zagranicy mówią to leją 
wodę i mówią bajki, mara w ten sposób dowód, że to nieprawda, choć 
mam kolegów co jak zagranica mówi to dla nich święte. 'Choć i nasi 
nieraz też wodę leją. Wierzę naszemu radiu w 98 ^procentach, bo sam się 
mogę przekonać o tym co mówią. 

Huta im. Lenina, operator, lat 30: Jak mówią (w polskim radiu) — 
to człowiek wierzy. Komu będzie wierzył? Wpierw, przed Październi
kiem to nie wierzyłem . ...Gdy chodzi o rozgłośnię ,,Wolna Europa", to jej 
nic, jak psowi nie wierzę, bo oni za dużo trzeszczą, trzeszczą. Za darmo 
ktoś im tam płaci, a być może opłacają ich z tego złota co nam wywieźli 
w 1939 r. 

G r u p a II — najliczniejsza, to robotnicy, którzy wyrazili opinię częścio
wej wiarygodności polskiego radia. Na sądy i opinie tej grupy mają duży 
wpływ również radiostacje zagraniczne. W większości wypadków porów
nują to co usłyszą w radiu naszym i zagranicznym i dochodzą do wnio
sków własnych. Na ogół wierzą tym wiadomościom, które potwierdzają 
się tu i tam. Grupę tę można z grubsza' podzielić na dwie części. Pierw
sza część, mniej więcej połowa, zdaje się posiadać nieco więcej zaufania 
do radia naszego, podczas gdy druga nie posiada jeszcze całkowicie wy
krystalizowanego stosunku, ani do naszej ani do obcej propagandy. Wielu 
z nich podkreśla, że w okresie poprzednim bardziej wierzyli radiu za
granicznemu. Obecnie posiadają raczej krytyczny stosunek do radia pol
skiego i zagranicznego, uważając, że obie strony w pewnym stopniu 
mówią tendencyjnie. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 29: Jak się spotkam z tym w życiu to 
wierzę. 

Huta im. Lenina, elektromonter, lat 32: Można powiedzieć, że teraz 
więcej prawdy mówią. 

Huta im. Lenina, tokarz, lat 39: Na 100°/o nie wierzę. Jedni i drudzy 
lubią przesolić. 
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Huta im. Lenina, maszynista, lat 30: Nie zawsze wierzę, ponie>waż 
nieraz bujają. Zagranicy zupełnie nie wierzę. 

Huta im. Lenina, elektryk, lat 30: W radio polskim w te rzeczy co są, 
to wierzę, w radio zagranicznym w pewne rzeczy też, ale pewne rzeczy 
to człowiek nie wie dokładnie. Żeby polskie radio dawało \więcej audycji 
wyjaśniających, Ъо to człowiek słucha polskiego radia i zagranicy, to są 
sprzeczne i człowiek się gubi. Żeby to „Muzyka i aktualności'', .„Fala 56" 
więcej wyjaśniały. 

„Szadkowski", robotnik, l a t 30: Porównuję nasze z zagranicznymi... 
Raczej się zgadza... 

Huta im. Lenina, elektromonter, lat 30: Ci gadają na swoją stronę, 
ci na swoją. 

Huta im. Lenina, tokarz, lat 18: Bo ja wiem, jeżeli mówią tu i tam to 
samo w prasie i radio, to wierzę. 

Huta im. Lenina, mechanik, lat 31: Porównuję to co mówi zagranica 
i polskie radio i dochodzę do tego, kto ma racje, a kto nie ma racji. 

Huta im. Lenina, elektrotechnik, lat 32: Zagranicy wierzę, Ъо nasze 
radio potwierdza wiadomości. Nie w sprawach politycznych. W polityce 
jedna strona i druga kieruje jak może. Życie pokazuje prawdę. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 27: Przedtem przekonałem się, że to nie 
jest w stu procentach prawdą, a teraz to w ogóle się zgubiłem w tym 
wszystkim. 

Huta im. Lenina, prac. transportowy, lat 32: Nie raz tu inaczej, tu ina
czej i właściwie nie wiadomo jak jest naprawdę. 

Huta im. Lenina, brygadzista, lat 40: Nie mam jednak absołutnego za
ufania ani do jednego, ani do drugiego... Dziś ludzkość dojrzewa, mniej 
wierzy politykom, a więcej doświadczeniu i nauce. 

Huta im. Lenina, operator, lat 28: Temu wiary dać nie można. Ja jestem 
takiego zdania, że jak widzę to mogę wierzyć. Ja teraz nie wiem czy na
leży wierzyć audycjom zagranicznym czy też nie, nie mogę poprzeć, okre
ślić, nie jestem pewien. Wiem tylko tyle, że każde państwo czy każdy 
ustrój ma swoją propagandę, a my jesteśmy odrębnymi ustrojami i mo
żemy, musimy się zwalczać i niestety tak jest. 

Huta im. Lenina, elektromonter, lat 26: Każdy na swoją stronę mówi 
jak mu lepiej. 

G r u p a III — reprezentowana jedynie w Hucie wykazuje raczej zni
kome zaufanie do radia polskiego, bardziej wierzy zagranicy. U „Szad
kowskiego" nie występuje. 

Oto przykładowa wypowiedź charakteryzująca postawę tej grupy. 
Huta im. Lenina, kowal, lat 30: co mówili (zagranica) to na tym zostało, 

nikt mi nie udowodnił, że to nieprawda. 
G r u p a IV — nie zajęli stanowiska. 
Podział, którego dokonałem posiada charakter taksonomiczny. Wpraw

dzie wyodrębnione grupy wydają się również różnić jakościowo, to krzy
wa liczebności postaw dałaby prawdopodobnie obraz zbliżony do nor-
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malnej (Gaussa) z wyraźnym zaznaczeniem przewagi powierzchniowej 
jej pierwszej części wyrażającej większe zaufanie do radia polskiego. 
Jak zinterpretować fakt, że w grupie I, która wyraziła duże zaufanie 
do radia polskiego, w obu badanych zakładach około 30°/o słucha czasem 
radia zagranicznego? Na podstawie zebranych materiałów nie ma pod
staw do poddawania w wątpliwość szczerości wypowiedzi tych osób. 
Wydaje się, że część z nich słucha audycji zagranicznych na skutek 
nawyku z okresu poprzedniego, inni zaś dla porównania wiadomości. 
W swoich postawach wobec radia polskiego zbliżają się oni już do 
grupy II. 

Jak widać z Tabl. 4 (liczby w nawiasach) procent osób słuchających 
radia zagranicznego wzrasta od grupy I do III. 

Im mniejsze jest więc zaufanie do radia polskiego, tym większy zasięg 
propagandy radia zagranicznego. Jest to zrozumiałe, gdyż w większości 
wypadków — pomijająG oczywiście możliwości techniczne — słuchają 
radia zagranicznego ci, którym prawdziwość informacji naszej wydaje 
się, w mniejszym lub większym stopniu, być wątpliwa. Procent słuchają
cych audycji zagranicznych w języku polskim mógłby być więc pewnym 
wskaźnikiem zaufania całej zbiorowości do naszej propagandy. Oczy
wiście w wypadku, jeżeli odsetek słuchających radia w danym środo
wisku jest duży, a słuchacze korzystają z takich aparatów, że mogą 
równie łatwo złapać stacje zagraniczne jak polskie. 

Pracownicy obu badanych zakładów wykazują mniej więcej jednakowy 
stopień zaufania do radia polskiego. Należałoby się więc spodziewać, że 
zasięg propagandy obcej będzie również jednakowy. Tymczasem jest on 
u „Szadkowskiego" wyraźnie mniejszy. Fakt ten tłumaczy się tym, że 
wśród pracowników „Szadkowskiego" mniejszy odsetek korzysta z apa
ratów lampowych, a radiowęzły nie dają możności słuchania audycji za
granicznych (porównaj Tabl. 3). Większa rozmaitość postaw występuje 
w Hucie im. Lenina, ponieważ środowisko jest tam bardziej zróżnicowane, 
podczas gdy u „Szadkowskiego" bardziej zwarte, jednolite. 

Powstaje oczywiście pytanie — czy zaufanie do naszej propagandy wzra
sta, a maleje do zagranicznej, czy na odwrót. Dalej: jaka jest prawidło
wość tego procesu. Na podstawie zebranych materiałów nie można, nie
stety odpowiedzieć na te pytania. Wyniki naszych badań dają tylko prze
krojowy obraz omawianych zjawisk, aktualny dla danego okresu. Wyja
śnienie tych zagadnień mogłoby nastąpić przez systematyczne i dokładne 
badania przeprowadzone w pewnych odstępach czasowych. Można tylko 
stwierdzić, że decydujące znaczenie w procesie kształtowania się zaufania 
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do radia naszego ma nie propaganda obca, której wpływ w badanych śro
dowiskach na ogół jest nieduży, lecz aktualna sytuacja polityczna w kraju 
i warunki ekonomiczne robotników. 

Jeżeli zestawimy wiarygodność radia i prasy według przyjętych przez 
nas grup, to zobaczymy, że większym zaufaniem cieszy się informacja 
radiowa. Przede wszystkim wyższy jest odsetek wyrażających pozytywną 

SZADKOWSKI" 

PRASA 

RADIO 

PRASA 

RADIO 

HUTA im LENINA 

25% 

Procent 0 40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

И Ш Opinia pozutgwna 

£UÜJ Opinia pośrednia 

ViuZui Opinia neqatuwna 

Nie zajęto stanowisko 

Wykres 4: Porównanie wiarygodności prasy i radia wg opinii robotników 

opinię o radiu. Dało się to zauważyć zresztą już w czasie wywiadów; ro
botnicy zaznaczali niejednokrotnie, że bardziej wierzą radiu, aniżeli prasie. 

„Szadkowski", robotnik, lat 22: Wierzę, radio jaśniej wykłada niż prasa. 
Huta im. Lenina, suwnicowy, lat 32: Wierzą .radiu bardziej niż gazecie. 
Huta im. Lenina, maszynista, lat 26: Liczyć, radio to więcej idzie na 

prawdę, więcej sprawdzone, a w gazecie to jeszcze można poprawie; cho
ciaż w gazecie też jest sprawdzone. 

Huta im. Lenina, garowy, lat 31: Temu, co słyszę w radiu, wierzę. 
W radiu nigdy nie było poprawek, jak w prasie. Radio to już zapowiada 
spiker, nie pomyli się, a gazeta — m,oże być pomyłka. Są drukarze, którzy 
się mogą mylić. 

Jest to zrozumiałe, radio bowiem podaje mniej informacji terenowych, 
których nieścisłość podważa niejednokrotnie zaufanie do prasy. Trzeba 
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podkreślić, że wiadomości utrwalone na piśmie można sprawdzić nawet po 
kilku dniach, podczas, gdy usłyszane w radiu nierzadko wylatują z pa
mięci po paru godzinach. 

Wziąwszy pod uwagę fakt, że radio jest na ogół uważane przez robotni
ków za organ bardziej centralny i bardziej autorytatywny, można stwier
dzić, że robotnicy mają dużo większe zaufanie do polityki i ogólnych 
założeń naczelnego kierownictwa kraju, aniżeli do ich praktycznej reali
zacji w terenie. 

U p a d e k a u t o r y t e t u r o z g ł o ś n i z a g r a n i c z n y c h . Ba
dania nasze wykazały bezsporny fakt zmniejszenia się wpływu radiostacji 
zagranicznych w porównaniu z okresem poprzednim. Zwęził się nie tylko 
zasięg obcej propagandy radiowej, lecz również, co ważniejsze, zmniej
szyła się wybitnie jej wiarygodność w oczach robotników. Duża część 
robotników przestała w ogóle słuchać audycji zagranicznych w języku 
polskim. Większoćć ze słuchających jeszcze obecnie ma do nich stosunek 
krytyczny lub wyraźnie negatywny 9). 

Huta im. Lenina, garowy, lat 31: W ogóle z całego czasu nawet przed 
Październikiem nie miałem zaufania do radia zagranicznego i bardzo 
mało słuchałem. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 31: Zagraniczne wiadomości — to mnie 
w ogóle nie interesują. To tylko przed Październikiem każdy słuchał. Te
raz to już koniec z ich gadaniem. Szkoda radia psuć. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 27: Przedtem tak, przed Październikiem, 
słuchałem bo nie było wolno. Człowiek nie był tu pewny, ani tu pewny 
i porównywał. Teraz co będę słuchał tamtych. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 28: Słucham koncertu życzeń z Francji. 
Przedtem, kiedy było zakazane — więcej się słuchało zagranicy. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 28: Przyznam, się panu szczerze, kiedyś 
tak, teraz nie, wkurwia mnie to wszystko — za bardzo jedna i ta sama 
płyta. Słuchałem jak było zakazane. 

„Szadkowski", robotnik, lat 36: Radiostacje zagraniczne obecnie dużo 
bezstronniej mówią o Polsce, ale nie zgadzam się ze wszystkim co mówią. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 24: Dawniej był większy sm,ak do słu
chania zagranicy. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 50: Dawniej słuchałem zagranicy, ale 
mówili same kłamstwa i więcej nie słucham. Każdy swoje chwali. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 18: Z zagranicy słucham tylko muzykę, 
tego gdakania nie. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 40: Radia zagranicznego słucham rzadko 
i niechętnie. Nie chcę się denerwować tym, że tam wykorzystują pierwszy 
choc-kloc dla wielkiego szumu. 

9) Zjawisko to można zaobserwować nie tylko w środowiskach robotniczych, lecz 
również wśród chłopów. Por. Władysław K o b y l a ń s k i : „Wyniki badań nad czy
telnictwem prasy i korzystaniem z radia w dwóch wsiach województwa krakow
skiego". Biuletyn Prasoznawczy KOBP, nr 2, lipiec 1957 r. 
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Huta im. Lenina, robotnik, lat 44: Kiedyś lubiłem słuchać zagranicy. Po 
przeczytaniu ,,Dywizjonu 303" odeszła mi ochota. Dobrzy są. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 29: Zagranicznemu w ogóle nie wierzę, 
gdyż trudno komuś wierzyć, kto szczekał i użerał tyle lat, aż raptem 
chciałby się zrobić dobry. 

Huta im. Lenina, robotnik, lat 33: Zasadniczo nie opłaca się słuchać 
(zagranicy) — bo jest sprzeczne z logiką. Stawia tylko człowieka na roz
drożu i sprawia rozgoryczenie. 

Huta im. Lenina, oczyszczacz, lat 28: To, to jest cholera, oni jak chcą to 
gadają. Jakbym widział to bym wierzył, ale nie widzę to nie wierzę. 

Huta im. Lenina, technik, lat 31: Audycjom zagranicznym w zasadzie 
nie wierzę. W tych audycjach wyczuwa się nastrój porządnie wrogi dla 
nas. 

„Szadkowski", robotnik, lat 47: Nic nie robią... pouciekali, nabrali złota 
i mędrkują. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 27: W ogóle nie wierzę radiu zagranicz
nemu, bo „Londyn" mówi bzdurne rzeczy, nierealne w naszych warun
kach. Oderwali się od ojczyzny i poglądów materialistyсznyeh. <\ 

Huta im. Lenina, maszynista, lat 29: ...jeśli chodzi o „Wolną Europę" 
to ta coś nie bardzo prawdę podaje. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 49: „Wolna Europa" plecie, bo nie mają co 
robić. 

Huta im. Lenina, suwnicowy, lat 30: Zagranicy nie wierzę, oni mówią 
na swoją korzyść. Muszą coś gadać bo im za to płacą. 

Huta im. Lenina, ślusarz, lat 33: Mogę powiedzieć iak: w niektóre audy
cje zagraniczne to i wierzę, ale „Wolnej Europie" to w ogóle nie. To jest 
katarynka nakręcana, to powtarzają co im ktoś powie. Nietreściwie 
mówią, nie ma faktów, tylko co podsłyszeli, tak-, jakby się śniło komuś. 

Przyczyna spadku popularności radia zagranicznego leży w (1) kredycie 
zaufania, jaki udzieliła polska klasa robotnicza nowemu kierownictwu 
Part i i w październiku 1956 г., oraz w demokratyzacji naszego życia poli
tycznego i społecznego. Wielu robotników podkreślało, że słuchali „zagra
nicy" dużo więcej w okresie poprzednim, kiedy „nie było wolno". Wpraw
dzie zakazu prawnego nie było, to jednak słuchający mógł się narazić, na 
zarzut sympatii prokapitalistycznych itp. Wraz ze zniknięciem tego typu 
sankcji, oraz zaprzestaniem zagłuszania przez radiostacje polskie, zmniej
szyła się atrakcyjność tych audycji. Wynikałoby z tego, że walka z pro
pagandą obcą przy pomocy środków administracyjnych i nacisku politycz
nego nie tylko chybia celu, lecz wywołuje skutek wręcz odwrotny. 

Duży wpływ na zmianę stosunku słuchaczy do audycji zagranicznych 
w języku polskim miała (2) zmiana charakteru naszej oropagandy. Jeżeli 
w okresie poprzednim starała się ona utrzymywać stale wysoki stopień 
napięcia emocjonalnego i niejednokrotnie mijała się z prawdą, to obecnie 
jest ona bardzo umiarkowana, unika tzw. „drętwej mowy" i trudno zarzu-
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cić jej kłamstwo. Zarzuty, jakie stawiali robotnicy w czasie wywiadów na
szej propagandzie dotyczyły raczej przemilczania niektórych ważnych ich 
zdaniem faktów z naszego życia. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że 
robotnicy są bardzo czuli na prawdziwość podawanych informacji i drobne 
nawet kłamstwo może zniweczyć skądinąd słuszną akcję propagandową. 
W związku z tym daje się zaobserwować ciekawe zjawisko. O ile np. 
pewną wiarygodnością cieszy się jeszcze BBC, to w większości wypadków 
daje się zaobserwować wyraźnie negatywny stosunek do rogłośni „Wolnej 
Europy". W świetle powyższych uwag jest to zrozumiałe. Audycje BBC 
posiadają na ogół bardziej umiarkowany charakter, podczas, gdy „Wolna 
Europa" używa często jeszcze „drętwej mowy" na opak. Nie orientując się 
poza tym dostatecznie w stosunkach w Polsce podaje niejednokrotnie wia
domości fałszywe. 

Niemałą rolę odgrywa również (3) wzrost znaczenia obozu socjalizmu 
na arenie międzynarodowej i podniesienie się autorytetu Związku Ra
dzieckiego na skutek jego osiągnięć w dziedzinie nauki i techniki. Można 
śmiało powiedzieć, że wypuszczenie przez ZSRR sputników podniosło 
bardziej jego autorytet, niż setki mów propagandowych. Nawet ci, którzy 
mają negatywny stosunek do Związku Radzieckiego, obecnie uznają przy
najmniej jego siłę. 

Reasumując, należy stwierdzić, że okres popularności audycji zagra
nicznych w języku polskim przeminął wraz z mitem „Zachodu". Mit ten 
powstał w okresie poprzednim jako reakcja na ogólną sytuację w kraju 
i „drętwą mowę" naszej propagandy. Obecnie robotnicy patrzą realnie na 
fakty życia, oceniają je bardziej rozumowo, a ich stosunek do propagandy 
naszej i obcej powstaje w dużym stopniu na gruncie rzeczowej oceny 
faktów i zrozumienia interesów narodowych. 

STRESZCZENIE, HIPOTEZY, POSTULATY 
Radio odgrywa bardzo dużą rolę w badanych przez nas środowiskach. 

U „Szadkowskiego" korzysta z radia 88,6% załogi, w tym z aparatów 
lampowych 68,6%; w Hucie zaś 90,0%, z aparatów lampowych korzysta 
77,1%. Główna funkcja radia w środowiskach robotniczych — to funkcja 
rozrywkowa i informacyjno-propagandowa. Wskazuje na to rodzaj słu
chanych audycji. Najczęściej słuchane są audycje muzyczne, dziennik 
wraz z komentarzem i powieść radiowa „Matysiakowie". Dużo mniejszą 
rolę odgrywa radio w dziedzinie nauczania i wychowania. 

Zasięgiem swej propagandy obejmuje ono nieco więcej osób aniżeli 
prasa. Jeżeli dziennika radiowego słucha względnie systematycznie 
u „Szadkowskiego" 88,6% i w Hucie 84,3% załogi, to wiadomości poli-
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tyczne w prasie czyta 71,0% i 79,0%. Radio cieszy się również nieco 
większą wiarygodnością w oczach robotników, aniżeli prasa. 

W świetle wyżej przytoczonych faktów można postawić hipotezę, ż e 
w ś r o d o w i s k a c h r o b o t n i c z y c h , w k t ó r y c h i l o ś ć k o 
r z y s t a j ą c y c h z r a d i a p r z e k r a c z a 80%, j e g o r o l a 
p r o p a g a n d o w a j e s t w i ę k s z a n i ż p r a s y . 

Zaufanie do radia kształtuje się w procesie weryfikacji informacji ra
diowej z konkretnymi faktami i jest do pewnego stopnia wynikiem ście
rania się wpływów propagandy naszej i obcej. Wyraźnie, w porównaniu 
z okresem poprzednim, zmniejszył się wpływ radia zagranicznego. Wpraw
dzie zasięg jego oddziaływania jest jeszcze niemały i wynosi 34% 
u „Szadkowskiego", a 46% w Hucie, to jednak wiarygodność jego infor
macji w oczach robotników jest dużo mniejsza niż wiarygodność radia 
polskiego. W większości jednak wypadków robotnicy odnoszą się kry
tycznie tak do informacji naszej jak i obcej, porównują ją z zaobserwo
wanymi faktami i dochodzą do oceny własnej. Najsilniej przemawia do 
robotników propaganda oparta na bazie sprawdzalnych faktów. 

Badania nasze wykazały, że im większe jest w jakiejś zbiorowości 
zaufanie do radia polskiego, tym mniejszy na ogół zasięg obcej propa
gandy radiowej. Można więc postawić hipotezę, że wi w i ę k s z y c h 
ś r o d o w i s k a c h , g d z i e z a p a r a t ó w l a m p o w y c h k o r z y 
s t a p o n a d 80% o s ó b p e w n y m w s k a ź n i k i e m z a u f a n i a 
do n a s z e j p r o p a g a n d y j e s t p r o c e n t o s ó b s ł u c h a j ą 
c y c h a u d y c j i z a g r a n i c z n y c h w j ę z y k u p o l s k i m . 

Wyniki naszych badań pozwalają nam również wysunąć pewne postu
laty praktyczne. 

Pożądana byłaby ściślejsza współpraca pomiędzy placówkami prowa
dzącymi badania nad czytelnictwem prasy, a Ośrodkiem Badania Opinii 
Publicznej i Biurem Studiów przy Polskim Radiu. Istnieje wiele zagad
nień wspólnych, dotyczących problematyki, metodyki i organizacji badań, 
których przedyskutowanie przyniosłoby niewątpliwie dużo korzyści. 
Współpracę tę wyobrażam sobie w formie konferencji roboczych, odby
wających się systematycznie np. co pół roku. Tematem tych konferencji 
mogłyby być: 

a) wymiana doświadczeń metodologicznych; 
b) wymiana informacji w zakresie materiałów nieopublikowanych; 
c) określenie wspólnej problematyki badawczej. 
Wydaje się, że celowe byłoby również przeprowadzanie systema

tycznych badań nad stosunkiem poszczególnych grup społecznych do 
prasy i radia, oczywiście przy zastosowaniu poprawniejszej techniki ba-
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dawczej 10). Badania takie prowadzone co pół roku pozwoliłyby nam 
stwierdzić j а к kształtuje się zu fanie do tych środków informacji i jakie 
są jego tendencje rozwojowe. W ślad za nimi można by było przeprowa
dzić krótką serię wywiadów społecznych, które wyjaśniłyby przynajmniej 
ogólnie, d l a c z e g o badane zjawisko przedstawia się tak a nie inaczej. 
W sumie proponowane badania dostarczyłyby nie tylko konkretnego ma
teriału dla praktycznej działalności w dziedzinie propagandy i wycho
wania społecznego, lecz również posiadałyby niewątpliwie dużą wartość 
teoretyczno-poznawczą, naukową. 

SUPLEMENT: Kwestionariusz 

I. W a r u n k i s ł u c h a n i a r a d i a 

1. Czy posiada własny radioodbiornik? 
a) aparat lampowy 
b) głośnik z radiowęzła 

2. Czy chodzi słuchać radia poza do
mem? 
a) do znajomych 
b) do świetlicy 

3. Kiedy słucha radia? 
a) dni tygodnia 
b) pory dnia 

III. S t o s u n e k d o r a d i a 

1. Czy wierzy temu co słyszy w radiu? 
a) w radiu polskim 
b) w radiu zagranicznym 

2. Które audycje uważa za najbardziej 
pożyteczne 

3. Czy rozmawia z kolegami o tym co 
usłyszał w radiu? 

II. С о s ł u c h a w r a d i u ? 
1. Muzyką (jaką najchętniej?) 
2. Dziennik 
3. Pogadanki (jakie) 
4. „Matysiaków" 
5. Sztuki teatralne 
6. Czy słucha audycji zagranicznych 

(jakie) 
7 

I0) Pomocą w zakresie metodologii mogłaby tu służyć nowopowstała przy PAN 
Pracownia Psychometryczna. 



STANISŁAW SALMONOWICZ 

Chrystian Bogumił Steiner (1746—1814) 
jako publicysta i шуаашса 

Z dziejów czasopiśmiennictwa oświeceniowego w Polsce 

Rozwijające się szczególnie bujnie w latach ostatnich studia nad kul
turą doby stanisławowskiej w Polsce prowadzą niejednokrotnie, w wy
niku szczegółowej analizy, do nowych ustaleń godnych uwzględnienia 
w całokształcie obrazu owej epoki. Szczególnie często ma to miejsce 
w badaniach nad historią czasopiśmiennictwa osiemnastowiecznego, któ
re w okresie powojennym wyszły poza sferę ogólników i zainteresowań 
czysto historyczno-literackich l). Postać Chrystiana Bogumiła Steinera, 
toruńskiego prawnika, redaktora i publicysty, wspominana jedynie mar
ginesowo w pracach ogólniejszych, czy też wykazach bibliograficznych, 
po bliższym zapoznaniu się z jego życiem i twórczością wydaje się nie
wątpliwie godną bliższego zainteresowania i to nie tylko w ramach 
badań history czno-prawnych, ale i praisoznawczych. Był Steiner nade 
wszystko znakomitym prawnikiem, jego prace naukowe 2 ) stanowią waż
ne, dotąd niedoceniane w badaniach ogniwo między twórczością wiel
kiego gdańszczanina Godfryda Lengnicha, a dziełami Jana Wincentego 
Bandtkie-Stężyńskiego i Tadeusza Czackiego, pochodzącymi już z po
czątków XIX wieku. Odegrał on więc w stosunku do tych uczonych, 

ł) Vide uwagi T. M i k u l s k i e g o na temat postulatów badawczych w dzie
dzinie czasopiśmiennictwa oświeceniowego w dziele O sytuacji w historii litera
tury polskiej, W-wa 1951, s. 165—185, oraz M. T y r o w i c z a Zadania badaw
cze historii prasy polskiej — Biuletyn Prasoznawczy, 2/57. Kraków 1957. 

2) Monograficzne jej opracowanie przyniesie przygotowywana do drulku moja praca 
kandydacka. Najważniejsze dzieło S t e i n e r a to: Exercitationes ad ius poloni-
cum. Fasciculus I. Toruni 1786, zawierające głośną teorię skartabelatu polskiego. 
Do chwili obecnej najobszerniejsze wiadomości o Steinerze przynosił jego nekro
log opublikowany w Pamiętniku Warszawskim czyli Dzienniku Nauk i Umiejętno
ści — T. V, R. 1816, którego prostym streszczeniem był ogłoszony w T. XXIV 
Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda (s. 138—9) życiorys Steinera pióra F. M. 
S o b i e s z c z a ń s k i e g o . Pełne dane bibliograficzne o twórczości Steinera za
wiera Bibliografia E s t r e i c h e r ó w T. IV s. 382, XIII s. 45—47, oraz T. XXIV 
s. 278. 
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uważanych za twórców nauki historii prawa w Polsce, rolę niewątpli
wie prekursorską, a bezpośredni jego wpływ na twórczość Bandtkiego 
wykazała bliższa analiza. Niniejszy szkic ma jednak inne, ściśle okre
ślone cele: uwypuklenie roli Steinera, jako publicysty i redaktora, 
z szczególnym uwzględnieniem analizy mało dotąd zbadanej Polnische 
Bibliothek wydawanej przez Steinera. 

Chrystian Bogumił (Gottlieb) Steiner urodził się na Nowym Mieście 
w Toruniu w dniu 8 stycznia 1746 roku, jako syn Jerzego Fryderyka 
Steinera oraz Doroty Kaltenbahin. Oj'ciec jak i dziadek byli rzemieślni
kami, należeli do cechu białoskórników. Także i ze strony matki wywo
dził się Steiner z szeregów rzemiosła toruńskiego. Jednakże już w XVIII w. 
niektórzy członkowie licznej na gruncie toruńskim rodziny Steinerow 
zaczęli awansować społecznie: Fryderyk Chrystian Steiner, prawdopo
dobnie stryj Chrystiana Bogumiła, ukończył, jak można przypuszczać, 
jakieś studia, skoro został sekretarzem osobistym Teodora Czartory
skiego, a następnie sekretarzem i rajcą Rady Miejskiej Torunia 3). Cie
kawą zresztą sylwetką był sam ojciec Steinera, znany zaszczytnie w hi
storii Torunia, jako autor albumu rysunków architektury tego miasta 
i najbliższych okolic 4). Zagadnienie narodowości Steinera wymaga kilku 
słów wyjaśnienia. Niewątpliwym faktem jest, że wywodził się on z ro
dziny toruńskich rzemieślników o tradycji pochodzenia niemieckiego. 
Językiem domowym był najprawdopodobniej niemiecki. Steinera 
chrzczono w kościele ewangelickim5). Analiza całej jego twórczości, jego 
wypowiedzi i działalności publicznej prowadzi do wniosku, iż całym 
swym życiem, swymi poglądami, swymi dziełami należy on do kul tury 
polskiej, którą swą działalnością współtworzył i szczególnie propago
wał 6). Tak też uważał autor Żywota Steinera opublikowanego na wieść 
o jego śmierci w Pamiętniku Warszawskim czyli Dzienniku Nauk 
i Umiejętności7). Po zakończeniu nauk w rodzinnym mieście, studia 
wyższe odbył Steiner w Lipsku w latach 1764—1766, studiując prawo, 
filologię i historię. Pobyt w Lipsku, głównym ośrodku oświecenia nie--

3) G. C e n t n e r Geehrte und Gelehrte Thorner ausser ihrer Vaterstadt, Thorn 
1763 oraz H. P i s k o r s k a Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 
r. 1793, Roczn. Tow. Naukowego Toruńskiego, T. 56 z. 2 Toruń 1956, s. 33, 91. 

4) Oryginał zaginął w toku wojny. W 1923 R. H o y e r wydał wybór rysunków 
albumu pt.: Das Merkwürdigste In, Bey und Um Thorn. Zeichnungen von Georg 
Friedrich Steiner, Berlin 1925. Wstęp Hoyera zawiera informacje o ojcu Steinera 
nie pozbawione jednak szeregu błędów rzeczowych, oraz podkreśla wartość rysun
ków dla historii sztuki i dla badań nad zabytkami Torunia. 

Ä) Taufregister Thorn Neustadt 1701—1793 — Arch. Tor. III-b-12, s. 472. 
e) Podobnie jak Mitzier de Koiloff czy inny wielki toruńczyk —' S. В. Linde. Hi-̂  

storyk R. A r n o l d słusznie pisał o Lindem: „...z gatunku niemieckich uczonych, 
którzy opowiedzieli się za Polską, jak dawniej Lengnich i Lauterbach..." — vide 
Geschichte der deutschen Polenliteratur, Berlin 1900, s. 124. 

7) Autorem podpisanego kryptonimem wspomnienia pośmiertnego był prawdo
podobnie właśnie Samuel Bogumił Linde. 
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mieckiego, wywarł niewątpliwie duży wpływ na poglądy Steinera 8). Lata 
1766—1784 — pobyt w Toruniu — wypełniła praca w służbie Rady 
Miejskiej a później działalność adwokacka. W 1784 z inicjatywy innego 
toruńczyka, Michała Hubego, dyrektora nauk w Korpusie Kadetów, 
powołano Steinera na profesora prawa, historii i języka łacińskiego 
w Szkole Kadetów. W ten sposób otworzył się w jego życiu intelektual
nie najbogatszy okres warszawski, który trwał aż po rok 1793 — klęskę 
drugiego rozbioru. Wróciwszy do Torunia pracował Steiner do końca 
życia na przemian w sądownictwie i adwokaturze. Miarą uznania, jakim 
się cieszył, był fakt, iż nowopowołane Księstwo Warszawskie mianowało 
go na wysoki urząd Prezesa Sądu Kryminalnego Departamentów Byd
goskiego i Płockiego, a także to, iż był wzywany do objęcia Katedry 
w tworzonej Szkole Prawa w Warszawie9). 

Działalność Steinera na polu czasopiśmiennictwa oświeceniowego w 
Polsce związane jest z historią dwóch efemerycznych, lecz godnych 
uwagi czasopism: Polnische Bibliothek i Biblioteki Warszawskiej Lite
ratury Zagranicznej i Narodowej. Mimo iż parokrotnie podkreślono 
w nauce polskiej ich znaczenie, zwłaszcza rolę Polnische Bibliothek, 
czasopisma te nie spotkały się dotąd z żadną bliższą analizą 10). Oba te 
czasopisma wchodziły w zakres przedsięwzięć wydawniczych rzutkiego 
Michała Grölla, który oficjalnie wystąpił jako drukarz i nakładca pierw
szej, a jako wydawca drugiej publikacj i l l) . 

8) W Lipsku w tym czasie studiował Radiszczew, którego pobyt lipski miał do
niosłe konsekwencje dla kultury rosyjskiej. Także i Goethe przebywał w tych 
latach w Lipsku. O roli Lipska vide F. P a u l s e n Geschichte des gelehrten Un
terrichts auf den deutschen Schulen und Universität en von Ausgang des Mittel
alters bis zur Gegenwart 3 wyd. Lipsk 1919—21, T. 2 s. 11. 

9) Opub l ikował w t y m czasie dalsze prace naukowe , z k tórych nie wszystkie 
n ies te ty zachowały się do naszych czasów. Najważniejszą z nich — znaną obec
nie — jest r ozp rawa p rawnicza o polskiej hipotece pt. Über PfandesverSchreibung 
auf adelige Güter nach polnischen Rechten, Toruń 1803. Poświęci ł się t e j 
pracy do końca życia. J a k pisał au to r „Żywota" : Zakończył Steiner życie dnia 
10 listopada roku 1814 nad wieczorem, a zatem w 69 roku wieku swego, tak jak 
sobie sam życzył: bez długów, bez obowiązków publicznych, w gronie swych przy
jaciół domowych, i w pośród książek przez siebie ulubionych". — о. с str . 329. 

10) Vide Z. C i e c h a n o w s k a Literatura polska a niemiecka w XVIII wieku. 
Stan badań. Lwów 1936, „Księga Referatów Zjazdu ku czci I. Krasickiego", s. 133. 
Ostatnio np. podkreśliła rolę Polnische Bibliothek w popularyzacji Kochanowskiego 
w Niemczech A. W r ó b e l : Kochanowski a literatura niemiecka, Pam. Lit. 1952, 
s. 496. 

n) Działalność Grölla nie jest dotąd w pełni zbadana mimo że wydawnictwa 
jego odznaczają się najwyższym poziomem typograficznym wśród wydawnictw 
oświeceniowych polskich. A. P a w i ń . s k i (Michał Groll, Kraków 1896, s. 3) tak 
pisze o tym: Bo w istocie gröllowskie druki tak się znacząco wyróżniają wśród 
książek XVIII wieku, że stanowią niby zieloną kwitnącą oazę wśród rozległej ja
łowej pustyni. Jak pisał J. G r y c z (Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951, 
s. 101): Ruchliwy i ofiarny Groll ożywia równocześnie ruch literacko-umysłowy, 
zamawia u pisarzy nowe prace, poddaje do nich pomysły, zachęca do podejmowa
nia określonych dzieł. 
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Polnische Bibliothek była dwumiesięcznikiem o nieokreślonej jed
nakże w tytule częstotliwości publikowania. Przedmowa, poprzedzająca 
treść pierwszego zeszytu — dzieło Steinera — datowana jest z 16 czerwca 
1787. W ciągu roku 1787 ukazały się rzeczywiście trzy numery, a w roku 
następnym, w regularnych odstępach, dalszych sześć numerów. Brak 
spodziewanego kręgu czytelników zagranicznych i krajowych dla tego 
typu pisma spowodował, iż dalsze jego wydawanie uległo zawieszeniu 
na dziewiątym kolejnym numerze pisma. Podobnie jak i w stosunku do 
większości innych czasopism doby stanisławowskiej brak jest niemal 
kompletny danych odnośnie takich zagadnień jak problemy wewnętrzno-
redakcyjne, personalne i finansowe, zagadnienie rozpowszechniania wy
dawnictw etc.12). Najczęściej jedyne dane dostępne to te, których wy-
dedukowanie jest możliwe z samego tekstu omawianej publikacji. 

Drukowana nakładem Grölla 13) Polnische Bibliothek nie zawiera uwi
docznionego późniejszym zwyczajem nazwiska redaktora, jednakże 
przedmowa, podpisana przez Steinera, nie pozostawia pod tym względem 
wątpliwości. W wieku XVIII redaktor równał się zazwyczaj „autorowi 
gazety" i często był jej jedynym współpracownikiem. W niektórych 
wypadkaGh kryteria zakwalifikowania publikacji do rzędu czasopism za
wodzą, są t rudne do uchwycenia. (Np. kwestia formatu absolutnie spra
wy nie rozstrzyga). Elementami wyróżniającymi — to nade wszystko 
aktualność tematyki, periodyczność ukazywania się wydawnictwa, układ 
graficzny i techniczny oraz różnorodność materiałów. Cel i tematyka 
pisma wytyczone w przedmowie były wyjątkowo konsekwentnie prze
strzegane w trakcie istnienia pisma. Chodziło o możliwie wszechstronne 
zapoznanie czytelnika, przede wszystkim niemieckiego, do którego pismo 
było wyraźnie adresowane, z rozwojem historycznym, gospodarczym 
i kul turalnym Polski, z jej dorobkiem 14). Pismo zostało podzielone na 

i2) Wystarczy też przypomnieć fakt, iż Zabawy Przyjemne i Pożyteczne były wła
ściwie jedynym pismem, które z reguły podawało nazwiska autorów. General
nie panowała anonimowość. — Vide I. T u r o w s k a - B a r o w a Zabawy Przy
jemne i Pożyteczne, T. 40 Prac Hist. Literackich, Kraków 1933, oraz K. W o j c i e 
c h o w s k i Wiek Oświecenia, Lwów 1926, s. 71 i n. 

13) W 1787 j ako miejsce publ ikac j i podana jest Warszawa , w n a s t ę p n y m roku 
„Warschau und Leipzig". 

1 4) Pragnienia tego typu nie były już obce G. Lengniehowi, gdy przystępował 
do publikacji pod identyczną nazwą Polnische Bibliothek w 1718 r. — vide o tym 
piśmie uwagi K. P i w a r s k i e g o w Dziejach Gdańska w zarysie, Gdańsk — 
Bydgoszcz — Szczecin 1946, s. 191. Bezpośrednimi poprzednikami Steinera byli Mitz-
ileir de Koloff, wydawca Warschauer Bibliothek (1753—'1755) i Ohrystian Priese;, 
redagujący Journal Littéraire (1754). Wszystkie te próby miały krótki żywot: brak 
było waruników dla wytworzenia zaplecza czytelniczego. Zobacz również rozprawę 
M. K l i m o w i ć za Mitzler de Koloff redaktor i wydawca, w pracy zbioro
wej R. K a l e t a — M. K l i m o w i c z „Prekursorzy Oświecenia", Wrocław 1953, 
T. XX Studiów Hist.-Literackich pod red. J. Kotta. Przy okazji sprostować należy 
ewidentne pomyłki rozprawy M. C i e ś l i pt. Języki nowożytne w Szkole Rycer
skiej (w tomie I „Rozpraw z dziejów oświaty" pod red. Ł. Kurdybachy, Wrocław 
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cztery działy. Pierwszy zawierał rozprawy historyczne i „statystyczne", 
t j . wiadomości o życiu handlowym i przemysłowym, oparte głównie 
o materiały popularnego Dziennika Handlowego. Dział drugi — „Ver
mischte Abhandlungen und Aufsätze", obejmował zarówno artykuły ory
ginalne jak i fragmenty dzieł poetyckich i naukowych. Dział trzeci — 
informacyjno-recenzyjny, rejestrował czołowe pozycje wydawnicze z te
renu Rzeczypospolitej. Dział czwarty, słabo rozwinięty, miał przynosić 
wiadomości z życia naukowego w kraju. Bogaty wachlarz problematyki 
zawierał tylko jedno charakterystyczne ograniczenie: pozostawiał pro
gramowo poza nawiasem sprawy teologiczno-kościelne. 

W układzie i doborze materiałów drukowanych w Polnische Bibliothek 
główny nacisk położony został na informacje i przekłady z zakresu 
l i teratury i historii polskiej. Metoda była z reguły następująca: w dziale 
rozpraw umieszczane były tłumaczenia wyjątków z dzieł, które następnie 
były omawiane w dziale recenzji. Ten pomysłowy układ stwarzał na
prawdę wyjątkowo dogodną sytuację dla czytelnika, umożliwiając kon
frontację stanowiska recenzenta z własnymi wrażeniami. Ogółem w 9 
zeszytach pisma opublikowanych zostało 20 recenzji naukowych i lite
rackich, które, acz nie sygnowane, w całości przypisujemy Steine-
rowi1C'). Wśród artykułów oryginalnych wymienić należy podpisany 
przez Steinera artykuł prawno-romanistyczny Gegenseitiges Bedürfnis 
durch Macht unterstützt ist die Quelle alles Rechts, poświęcony prawu 
rzeczowemu w starożytnym Rzymie, oraz artykuł Karola O. Kiesela, 
toruńczyka, o Marcinie Czechowiczu, arianinie i jego Nowym Testa
mencie. Szczególne zasługi położył Steiner dla popularyzacji twórczości 
Krasickiego i Naruszewicza. Krytyka naukowa Steinera, skierowana 
pod adresem autora Historii Narodu Polskiego, spotkała się z uznaniem 
Lelewela i stanowiła jedno z czołowych osiągnięć krytyki naukowej 
oświecenia w Polsce 1(i) Kochanowski, Kniaźnin, Staszic to dalsze czo-

1958), który wspominając o roli Steinera w Szkole Kadetów stwierdził, iż Steiner 
wraz z Mitzlerem de Koloff wydawali w latach 1778—1788 Polnische Bibliothek. 
(s. 66 i 72). Rzecz jasna nie tylko podane daty są błędne, ale i udział rzekomy Mitz-
lera, który już w marcu 1778 nie żył — vide Allg. deutsche Biographie, T. 52 s. 428 — 
1906 г. 

15) Pogląd ten jest mniej lub bardziej zdecydowanie reprezentowany powszech
nie w literaturze przedmiotu, przy czym, zazwyczaj marginesowe te wzmianki, nie 
zawierają żadnego uzasadnienia tego słusznego stanowiska. Niewątpliwym jest 
z analizy recenzji o T. Ostrowskim w porównaniu z uwagami Steinera w jego 
pracy Über Pfandesv er Schreibung etc., § 1 iż recenzja ta jest jego dziełem. Po
dobnie wynika z porównania uwag o Naruszewiczu w Polnische Bibliothek z sta
nowiskiem Steinera w pracy Über Reichsgrundgesetz etc., s. 16—21, na ten temat. 
Decydującym globalnie jest fakt, iż większość tych recenzji publikowana jest z nie
wielkimi zmianami w wspomnianej już Bibliotece Warszawskiej przy czym dział 
recenzji tego czasopisma zawiera na wstępie taki podtytuł: Wyjęte z Polskiej Bi
blioteki przez Imć Pana Steinera po niemiecku napisanej. 

ie) J. L e l e w e l Rozbiór prac historycznych Adama Naruszewicza i Tadeusza 
Czackiego. — „Pisma" T. XV s. 286. Dużo uwagi poświęcił też Steiner twórczości 
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łowe pozycje czasopisma. Recenzje objęły najważniejsze publikacje nau
kowe tych lat: od recenzji dzieła Teodora Ostrowskiego Prawo cywilne 
narodu polskiego, poprzez omówienie przekładu Epok natury Buffona, 
aż do dzieła P. Golańskiego O poezji i wymowie. 

Jak stwierdził A r n o l d 1 7 ) : Nikt zresztą goręcej nie usiłował spo
pularyzować wśród Niemców Krasickiego niż Steiner... 

Wśród czasopism nie nastawionych jedynie na bieżącą informację 
wyróżniają się w tej epoce czasopisma o tendencji moralizatorsko-oby-
czajowej — „moralne czasopisma" i czasopisma „uczone", poświęcone 
z reguły zagadnieniom z różnych dziedzin wiedzy i życia, nie zawężające 
tematyki w sposób specjalistyczny. Szereg publikacji łączyło cechy obu 
tych gatunków w różnym stosunku. Niewątpliwie Polnische Bibliothek 
należy do takich „półuczonych" (halbgelehrte) czasopism ze specyficz
nym jednakże profilem tematycznym, będącym konsekwencją adresu 
czytelniczego, a realizowanym w myśl założeń programowych. Wzorem 
w tej mierze były Steinerowi uprzednie, wyżej wymienione próby w po
dobnym kierunku, a zwłaszcza, jak należy sądzić, czasopismo Lengnicha, 
po którym przecież przejął Steiner nazwę dla swego pisma 18). Tak więc 
pismo nie poruszało w sposób bezpośredni tematyki politycznej, miało 
nade wszystko cele informacyjne. Z tego też założenia wynika niewąt
pliwie to, iż Polnische Bibliothek nie zawiera prawie wcale tak popu
larnej w czasopiśmiennictwie oświeceniowym tematyki z zakresu po
stępu nauk ścisłych. 

Publikacja steinerowska spotkała się zarówno współcześnie jak i w wy
powiedziach nauki z dużym uznaniem. Zwłaszcza pozytywne sądy 
przedstawicieli oświecenia niemieckiego, ich żal, wywołany upadkiem 
pisma, świadczą o zrozumieniu na jakie natrafił Steiner jako wydawca 
Polnische Bibliothek. Zrozumieniu, które jednakże wobec trudności 
finansowych, nie było dostatecznym dla podtrzymania pisma19). Brak 

poetyckiej biskupa smoleńskiego. Przetłumaczył m. in. na niemiecki (Polnische Bi
bliothek H. 5 s. 66—67) wiersz Naruszewicza Równość po śmierci, który był zresztą 
faktycznie tłumaczeniem wiersza Piotra Patrixa, poety siedemnastowiecznego. — 
Vide: M. K l i m o w i c z „Sen Patrixa" w poezji polskiego Oświecenia, Pam. Lit. 
R. XLVIII, Z. IV s. 544—5. 

17) О. с s. 99. 
18) A r n o l d , który dotąd ze wszystkich piszących o Polnische Bibliothek po

święcił jej najwięcej uwagi pisze na s. 96, iż wzorem dla czasopisma tego była 
najpewniej Russische Bibliothek zur Kenntnis des gegenwärtigen Zustands der 
Literatur in Russland, wydawana w latach 1772—1789 przez Chrystiana Bacu-
meistensa (1730—1806) dla zapoznania zagranicy z literaturą rosyjską. Pismo to, 
zasłużone zwłaszcza w dziejach bibliografii rosyjskiej, nie posiadało tak konse
kwentnego układu materiału jak Polnische Bibliothek, choć niewątpliwie założe
nia programowe były zbieżne. Wydaje się jednak, że przy braku linnych danych 
należy pamiętać zwłaszcza o bliższych wzorach krajowych. 

") Wymieńmy przykładowo kilka opinii. Fryderyk S c h u l z w swych Podróżach 
Inflantczyka. Z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791—1793 (wyd. Warszawa 
1956, s. 276) pisze, obrazując życie kulturalne oświeceniowej Warszawy: Spośród 
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jakichkolwiek danych odnośnie wysokości nakładu, sposobu rozprowa
dzania pisma w kraju i za granicą etc. nie pozwala na bliższe wy
jaśnienie tej strony problemu. Obecnie komplet tomików Polnische Bi
bliothek stanowi na terenie Polski rzadkość bibliograficzną20). 

Wspomniałem już powyżej, iż na karcie tytułowej pierwszego zeszytu 
Biblioteki Warszawskiej Literatury Zagranicznej i Narodowej, publi
kowanego pod nazwą Dziennika Warszawskiego21) w styczniu 1788 
w Warszawie, figurował jako wydawca Michał Groll. Analiza zawar
tości tego czasopisma prowadzi do nieodpartego wniosku, iż było ono 
w dużej mierze mutacją Polnische Bibliothek, przystosowaną do potrzeb 
czytelnika krajowego i uzupełnioną nowymi materiałami. Na fakt bez
pośredniego udziału w tym przedsięwzięciu Steinera, mimo iż nazwisko 
jego wymienione jest tylko w związku z działem recenzji, wskazywać 
zdaje się tekst przedmowy — „Zawiadomienia" Michała Grölla, poprze
dzający pierwszy numer, a w szczególności następujący jego fragment: 
Plan i zamiar tego Dziennika, którego pierwsza część teraz wychodzi, 
w osobnym Doniesieniu przedłożyłem Publiczności. Gdy zaś osoby, któ
rych zdanie jest ważnym, oświadczyły się, iżby dobrze było Plan roz
ciągnąć, więc Uczony, który wyboru materji i rozrządzenia Dziennika 
się podjął, tenże następującym porządkiem wydawać postanowił. W re
zultacie pismo zostało podobnie jak Polnische Bibliothek podzielone na 
cztery działy o innym nieco układzie materiału: I. Wypisy z dzieł na
ukowych; II. Literatura zagraniczna; III. Zagraniczne wiadomości sta
tystyczne; IV. Literatura krajowa. Wydaje się, iż powyżej naprowadzone 
fakty uzasadniają przekonywująco postawienie hipotezy o powierzeniu 
przez Grölla pieczy nad doborem materiału Steinerowi22). Żywot tego 

profesorów Szkoły Kadetów znani są w niemieckiej literaturze Hube i 'Steiner. 
Ernest B o r n s e h e in, autor Geschichte von Polen, Leipzig 1808, s. 50, omawiając 
literaturę przedmiotu pisze: Steiner, profesor Szkoły Kadetów w Warszawie, na
pisał „Polnische Bibliothek", upadła ona po dzieuńęciu zeszytach nie z braku 
materiałów, lecz z braku poparcia. O opinii niemieckiego oświeceniowego polo-
nofila K a u s c h a będzie mowa poniżej. Wspomniany parokrotnie A r n o l d wy
raził się iż Polnische Bibliothek była „vortrefflich" redagowana — o. c , s. 96. Po
dobnie B. P o m p e c k i w swej Literaturgeschichte der Provinz Westpreussen, 
Danzig 1915, s. 109, 139, podkreślił wielkie znaczenie działalności Steinera na polu 
stosunków kulturalnych polsko-niemieckich. Braki w tej dziedzinie nowszych, syn
tetycznych prac, pozbawionych szowinistycznego (ze strony niemieckiej) nastawienia 
nie pozwalają na bliższe wykreślenie roli Polnische Bibliothek w stosunkach 
kulturalnych polsko-niemieckich. 

2 0 ) Ogółem na terenie Polski znane mi są komplety Polnische Bibliothek w Osso
lineum (2 kompl. oraz Heft VII dodatkowo), w bibliotekach Zielińskich w Płocku, 
Czartoryskich, B. J. (zdefektowany), a także 6 zeszytów zachowanych w Bibliotece 
PAN w Gdańsku. 

2 1 ) Drugi zeszyt wyszedł już pod nazwą przyjętą w nauce na określenie całości. 
Nowe Uwiadomienie wydawcy w II z. tłumaczyło zmianę nazwy pretensjami 
Dziennika Handlowego. 

22) K. W o j c i e c h o w s k i (o. с s. 105-6) p isze n a ten t e m a t : Osobno trzeba 
wspomnieć pismo niemieckie Polnische Bibliothek, której pewnego rodzaju prze-
6 — Prasa Współczesna i Dawna 
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przedsięwzięcia wydawniczego był jednak jeszcze krótszy niż jego pier
wowzoru niemieckiego: zaledwie trzy tomiki ukazały się w ciągu 1788 
roku, począwszy od stycznia, kiedy to ukazał się pierwszy numer. Tek
sty publikowane pochodziły albo z Polnische Bibliothek, albo były prze
kładami z czasopism niemieckich. Korzystał tu Steiner zwłaszcza 
z Büschinga Magazin fur die Historie und Geographie oraz z redago
wanego przez Biestera Berlinische Monatsschrift. Jedynie parę recenzji, 
nie pokrywających się z powyższymi źródłami, a publikowanych ano
nimowo — jak ogół tekstów — należy z braku innych danych przypisać 
prawdopodobnemu redaktorowi całości tj. Steinerowi23). Wśród prze
kładów na szczególną uwagę zasługuje tłumaczenie fragmentów utwo
rów Wielanda. Ogólnie należy jednak stwierdzić, iż Biblioteka War
szawska, adresowana do czytelnika krajowego, miała zbyt wiele cech 
czasopisma „uczonego". Na dłuższy żywot w tej epoce liczyć mogły 
tylko — i to nie zawsze — pisma, które łączyły w swej problematyce 
cechy także czasopisma „moralnego"24). 

Parę jeszcze niezbędnych słów o stronie typograficznej omawianych 
czasopism. Jak już podkreślono, wydawnictwa Grölla mają zasłużoną 
sławę w dziejach naszego drukarstwa 25). Dla omawianego tematu szcze
gólnie ważny jest fakt, iż drukarnia Grölla specjalizowała się zwłasz
cza w druku czasopism. Tak więc oba pisma, nie wyróżniając się wśród 
innych wydawnictw drukarni Grölla, stoją na wysokim poziomie typo-

róbką były zeszyty polskie wychodzące pod tytułem Biblioteka Warszawska Lite
ratury Zagranicznej i Narodowej (1784 i 1785) pod redakcją profesora Szkoły Ka
detów, niejakiego Steinera. Oczywiście, daty podane u Wojciechowskiego są ewi
dentną pomyłką. Vide jeszcze cpis bibliograficzny pism w T. XIII, s. 45 Bibliografii 
Estreicherów, gdzie czytamy, iż Biblioteka Warszawska: Głównie ma przekłady 
Steinera Polnische Bibliothek (nawet recenzje o rzeczach polskich) i z innych 
niemieckich czasopism. Vide ponadto uwagi A. B a r a we wstępie Katalogu 
wystawy czasopism, s. 27, Kraków, 1939 r. 

2 3 ) Faktem także jest, że recenzje te wykazują zbieżności w toku argumentacji 
i sposobie ujęcia z recenzjami, ico do których autorstwo Steinera nie budzi wątpli
wości. Vide tu przykładowo drobiazgową recenzję z komedii Jana Drozdowskiego 
w tomie III Biblioteki Warszawskiej, s. 96 — III. 

2 4 ) Stosunkowo wysiąka cena czasopism Grölla nie pozwalała w warunkach pol
skich na rozszerzenie kręgu czytelników. Cena pojedynczego numeru Polnische 
Bibliothek wynosiła 2 zł. — Suppl. Gazety Warszawskiej, Nr 76 z 22. IX. 1787. Biblio
teka Warszawska, komplet trzech tomów kosztował 6 zł — vide Katalog niektó
rych książek etc. Michała Grölla z roku 1789. W kwestii trudności z ustaleniem 
profilu pisma w epoce polskiego Oświecenia — vide uwagi R. P i ł a t a : Początek 
publicystyki literackiej w Polsce. I. Czasopisma uczone. Lwów 1882, zwłaszcza 
s. 30—37. Takim pismem, które starało się łączyć tematykę obyczajową i uczoną, 
były wydawane przez Mitzlera de Koloff Nowe Wiadomości ekonomiczne i uczone, 
które jednakże istniały niecałe trzy lata (1758—1761). 

2 5 ) Korzystam w tym miejscu z uwag mgr Z. Staniszewskiego (Bibl. Ossolineum), 
który opracowuje obecnie całokształt zagadnień związanych z działalnością wy
dawniczą Michała Grölla. Ostatnio na ten temat wypowiedzieli się też autorzy 
pracy pt. Z dziejów drukarstwa polskiego, Warszawa 1957 — B. G o ł k a , M. K a 
f e l , Z. K ł o s , pisząc: Najwybitniejszym drukarzem warszawskim ostatniego 
ćwierćwiecza XVIII stulecia był Michał Groll (s. 160). 
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graficznym: estetyczne opracowanie tekstu (staranny skład, register etc), 
niejednolita wprawdzie jakość druku o bardzo jednak wyraźnym odbi
ciu, charakteryzują korzystnie oba wydawnictwa. Strona graficzna pu
blikacji skromniejsza w porównaniu do wydawnictw książkowych 
Grölla — brak tu zużytkowania na większą skalę elementów graficz
nych, charakterystycznej dla tej drukarni ornamentyki. Dotyczy to 
zwłaszcza Polnische Bibliothek ozdobionej głównie prostymi niemal już 
klasycyzującymi przerywnikami. Szata graficzna Biblioteki Warszawskiej 
jest bardziej ozdobna dzięki zastosowaniu nie tylko ozdobnych prze
rywników, ale i takichże inicjałów20). 

Działalność publicystyczna Chrystiana Bogumiła Steinera nie ograni
czała się do terenu Polski. Niestety, zaginięcie -wspomnianych w „Ży
wocie Steinera" jego bogatych zbiorów wieloletniej korespondencji z wy
bitnymi działaczami oświecenia europejskiego i krajowego, nie pozwala 
na bliższe rozpracowanie tego tematu. Wiemy dowodnie jednak, iż był 
on w bezpośrednich stosunkach ze znanym polonofilem niemieckim tej 
epoki — Janem Józefem Kauschem (1751—1825), autorem Nachrichten 
über Polen. Jego kontakty z Polską datują się właśnie z okresu publi
kacji Polnische Bibliothek, której zawieszeniu poświęcił pełne żalu 
uwagi2 7). Drugi przyjazny Polsce wielki publicysta niemiecki tego okresu, 
Biester (1749—1816), zapoznał się prawdopodobnie ze Steinerem w cza
sie swego pobytu w Warszawie w 1791 roku i zaprosił do współpracy 
w redagowanym przez siebie Berlinische Monatsschrift *28). Faktem jest, 
iż w numerze wrześniowym tego pisma z 1792 roku ukazał się obszerny, 

2e) Karty tytułowe poszczególnych zeszytów obu czasopism ujęte są w ramki 
rokokowe i zawierają sygnet drukarski Grölla (w kilku odmianach). Oba czasopisma 
wytłoczone są na papierze wodnym (z wklejkami klejowymi) o stosunkowo niskiej 
jakości, co wynikało prawdopodobnie z chęci obniżki kosztów produkcji przy sto
sunkowo obszernych objętościowo czasopismach. Polnische Bibliothek drukowana 
była frakturą tekstową, w Bibliotece Warszawskiej zastosowano antykwę tekstową 
oraz kursywę typu Breitkopfa. 

2 7 ) O Kauschu vide K. O b e r m a n n Działacze niemieckiego Oświecenia wobec 
Polski, Kw. Hist. 1954 r. z. 3, oraz uwagi A. B r u c k n e r a w Historii kultury 
polskiej, T. III, wyd. II, s. 219—220. K a u s e h w Nachrichten o. c , T. I, в. 300—301, 
pisze m. in. o upaidku Polnische Bibliothek: Każdy miłośnik literatury w Niem
czech żałował, że przedsięwzięcie to, które tylko dlatego nie znalazło w Niemczech 
wystarczającego przyjęcia, iż Rzeczypospolita jeszcze do ostatnich lat była trak
towana przez większość opinii jako terra incognita — upadło już z dziewiątym 
numerem pisma. 

2 8 ) A. W o j t k o w s k i : Jeszcze o przyjaznych Polsce publicystach niemieckiego 
Oświecenia, Kw. Hist. 1955, z. 3, s. 105 pisze: Berliner Monatsschrift, wydawana 
przez Biestera i Gedikego, znakomitego pedagoga, darzącego wielkim uznaniem 
system szkolny KEN, była wśród wielu innych organem obozu postępowego, czyli 
iluminatów. Vide także o Biesterze O. T s c h i r s c h Geschichte der Öffentlichen 
Meinung in Preussen 1795—1814, T. I, s. 160—161. Tenże autor w T. I, s. 157 
zwrócił uwagę na artykuł Steinera. Nazwiska Helvetiusa, Mirabeau, Kanta, Ju-
stusa Mösera, Pestalozziego pojawiały się w latach 1788—1792 stale na łamach 
tego pisma. Autorem uwag pozytywnych o Konstytucji 3 Maja był prawdopodobnie 
sam Biester — vide Beri. Mon. T. 18—20. 
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ponad 40 stron liczący, „Auszug aus dem Bericht, welchen die zu Unter
suchung der Kronschatzkomission ernante Deputazion durch den Ka
stellan von Kaminiez Podolski, Herrn Morski, den versammelten Reich
ständen abgestattet hatt", podpisany przez Steinera ,,aus Warschau". 
Artykuł ten miał na celu wyjaśnienie trudności finansowych Polski, 
oraz przedstawienie polityki skarbowej Sejmu Wielkiego. 

Powyższe uwagi nie wyczerpują oczywiście tematu, wymagającego 
zresztą jeszcze dalszych szczegółowych badań w niektórych kwestiach, 
jak oceny filologicznej przekładów literackich, publikowanych w Polni
sche Bibliothek, czy też zwłaszcza dalszych badań nad stosunkami kul
turalnymi polsko-niemieckimi tej epoki, co pozwoli być może na peł
niejsze określenie zasięgu wpływów Polnische Bibliothek w tym zakresie. 
Wydaje się jednak, iż powyżej dokonana analiza pozwoliła na podbudo
wanie istniejących marginesowych uwag o roli Steinera w czasopiśmien
nictwie oświeceniowym wykazując, iż sylwetka jego zasługuje na bliższe 
poznanie. 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

IGNACY KRASICKI 

Współczesna prasa francuska 

TREŚĆ: I. Wstęp (kilka faktów z historii). II. Oblicze dnia dzisiejszego 
prasy francuskiej. III. Problemy prawne i ustrojowe prasy we Francji. 

IV. Kolportaż. V. Agencja „France-Presse". 

i. WSTĘP 

Rok 1631 otwiera historią prasy francuskiej. W tym okresie rozpoczyna się publi
kacja Gazettel) Teofrasta Renaudot, która dla badaczy francuskich posiada znacze
nie podobne do naszego Merkuryusza. Jej twórca, lekarz i zausznik polityczny kar
dynała Richelieu, wpadł na pomysł zorganizowania czegoś w rodzaju biura adresów. 
Z tego zrodził się projekt systematycznego wydawania i sprzedawania drukowanych 
wiadomości politycznych. Gazette rozpowszechniła się tak szybko, że już w 1638 r. 
Renaudot zaczyna wydawać drugi organ prasowy l'Almanach du Mercure français, 
który komentuje informacje bieżące i staje się zalążkiem drukowanej publicystyki 
we Francji. 

W niniejszym artykule nie mamy zamiaru nawet szkicowo przedstawiać zarysu 
dziejów prasy francuskiej. Jednak, aby zrozumieć niektóre specyficzne tradycje 
historyczne tej prasy, bez których trudno pojąć jej współczesny rozwój, warto przy
pomnieć postacie ludzi tworzących jej zręby. 

K a r o l L u d w i k H a v a s (1783—1858) stworzył pierwszą na świecie prasową 
agencję informacyjną. Ten po części aferzysta, a po części awanturnik, typowy 
przedstawiciel młodej i drapieżnej burżuazji pierwszej połowy XIX w., był począt
kowo oficjalnym dostawcą broni i zbankrutował po upadku cesarstwa. Obserwując 
rozwój ówczesnej prasy, Havas wpadł na pomysł, by wykorzystać dla niej rewo
lucyjne wynalazki techniczne swojej epoki, a przede wszystkim kolej żelazną i tele
graf. Całkowicie słusznie uważał on, że aktualność bieżących informacji, uzyskana 
dzięki temu, zapewni duże zyski człowiekowi, który stanie się jej pionierem. W 1832 r. 
Karol Havas otworzył w Paryżu pierwsze „biuro Havasa" — agencję znaną następnie 
na całym świecie pod tą nazwą przez z górą 100 lat. Warto wspomnieć, że już 
u swojego zarania walka z czasem była nicią przewodnią organizacji pracy agencji. 
Początkowo Havas stosował dla przekazywania informacji telegraf powietrzny. Po
nieważ nie dawał on zadowalających rezultatów, więc później zastąpiono' go go
łębiami pocztowymi. Na owe czasy była to prawdziwa rewelacja. Informacje 
wędrowały tą drogą w zawrotnym tempie: z Londynu do Paryża w 6 godzlin, 
z Brukseli do Londynu w 4 godziny. System ten trwał do 1845 г., kiedy ta 

*) Od tytułu tego pisma wywodzi się polski termin „gazeta". 



86 Ignacy Krasicki 

telegraf elektryczny zastąpił wszystkie dotychczasowe środki przekazywana a wia
domości. W 1850 r. agencja Havasa posiadała swoje filie w całej Europie zachodniej. 
Jego uczniowie i współpracownicy z czasem tworzyli samodzielne placówki. I tak 
w Berlinie powstaje w 1849 r. agencja Wolffa, w Londynie w 1851 r. — agencja 
Reutera, a jeszcze wcześniej, bo w 1848 r. w Nowym Jorku — „Associated Press". 
Agencja Havasa była typowym przedsiębiorstwem prasy kapitalistycznej. W pogoni 
za zyskami utworzyła ona pierwszą na świecie agencję reklamy. Koniec jej był 
niesławny: wskutek współpracy z rządem Vichy i okupantem hitlerowskim nie 
przetrwana wojny. Pracę jej podjęła agencja „France-Pres se". 

A r m a n d C a r r e l (1800—1836) — w przeciwieństwie do Havasa był prekurso
rem prasy ideowej i demokratycznej we Francji. Uważał on, że prasa nie może 
ograniczać się do samego informowania, ani tym bardziej —» służenia kapitalistycz
nemu zyskowi. Carrel stworzył wielki dziennik opozycyjny Le National, w którym 
po raz pierwszy użył karykatury jako broni politycznej przeciwko reakcji. Umarł 
przedwcześnie zabity w pojedynku. 

E m i l d e G i r a r d i n (1806—1881) był prekursorem francuskiej prasy nowo
czesnej o wielkim nakładzie. Jego „idée fixe" poleigala na rozpowszechniani Ui prasy 
codziennej wśród najszerszych warstw społeczeństwa, a więc po możliwie jak naj
niższej cenie. Trzeba zaznaczyć, że gazety ukazujące się dotąd docierały najczęściej 
jedynie do Iklas posiadających i były drogie. Girardin — mimo że sam konserwa
tysta — atakowany był przez współczesną reakcję za to właśnie, że ośmielił się 
upowszechniać wśród ludu prasę. Jego biograf, Maurice Reclus pisze, że uchodził 
za śmiałka, który wykradł ogień z niebios dla dobrodziejstwa ludzi lub też otworzył 
puszkę Pandory. Girardin założył wiele pism i tak: Le Voleur (1828), La Mode, Le 
Journal des Connaissances Utiles (posiadała 130.000 abonentów), Le Musée, des Fa
mille, VAlmanach de France (1834 — nakład: mi'lion egzemplarzy), La Presse 
(1836) — której roczny abonament wynosił 40 franków, podczas gdy wszystkie inne 
podobne pisma kosztowały eo najmniej dwukrotnie więcej, La Liberté (nakład 60.000). 
Le Petit Journal (od 1872 — nakład 500.000). 

H i p o l i t d e V i l l e m e s s a n t (1812—1879) jest twórcą i typowym przedstawi
cielem skrajnie reakcyjnej prasy wielkoburżuazyjnej. Po rewolucji 1848 r. założył 
3 organy prasowe reakcji. W 1854 r. rozpoczyna on wydawać ukazujące się dwa 
razy w tygodniu pismo Le Figaro, które od 1865 r. przekształca się w wychodzącą 
po dziś dzień gazetę codzienną. Le Figaro zapisał sdę w francuskiej tradycji pra
sowej jako masowy organ reakcji politycznej, wykorzystujący możliwie szeroko 
najnowsze zdobycze techniki dziennikarskiej. Właśnie ten dziennik rozpoczął walkę 
z dłużyznami materiałów prasowych. Aby zdobyć wpływ wśród szerokich warstw 
ludności i tym samym wpływać na ich świadomość polityczną Le Figaro od początku 
swojego istnienia zamieszczał możliwie najkrótsze depesze polityczne, zwięzłe arty
kuły komentujące wydarzenia dnia, a — rzecz dotąd nie spotykana — recenzje 
teatralne już nazajutrz po premierze. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy na 
świecie Le Figaro publikował na swoich łamach wywiady z czołowymi osobisto
ściami politycznymi. 

Le Figaro od początku swojego istnienia aż po dzień dzisiejszy był i jest przed
miotem surowej krytyki i potępienia postępowej opinii publicznej Francji. W histo
rycznych dniach Komuny Paryskiej 1871 roku dziennik ten stanowił awangardę 
najbardziej wstecznych i antyrepublikańskich sił. Uczestnik Komuny i jej historyk, 
Lissagaray, tak opisuje funkcję spełnianą przez tę gazetę2): Aby nastraszyć bur-

2) L i s s a g a r a y , Historia Komuny. Książka i Wiedza, Warszawa 1950 r. 
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żuazję, jeden z redaktorów „Figaro" zebrał w wydaniu książkowym niedorzeczności, 
które wymknęły się mówcom na ostatnich zebraniach politycznych. Jego dziennik 
propagował utworzenie stowarzyszenia zjednoczonych pałkarzy przeciwko republi
kanom. Łajdak z „Lampion", który w czerwcu 1848 r. zmyślał bajki o policjantach 
piłowanych między dwoma deskami, o pompach do oblewania witriolem, o kobie
tach sprzedających żołnierzom zatrutą wódkę, o żołnierzu gwardii municypalnej, 
którego wbito na pal, o bonach na wstęp do trzech dam z przedmieścia Saint-
Germain itd. — właśnie ów Villemessant za czasów tego Cesarstwa, przy którym 
wypłynęły na wierzch wszystkie plugastwa, założył „Figaro", dziennik typu prasy 
rozrywkowej. Sfora błaznów — pisarczyków włóczyła się zahaczając o dwór, miasto, 
teatr, węsząc plotkę, skandal czy pieprzną unegdotę, podsłuchując pod drzwiami, 
wścibiając nos w prywatne brudy, przetrząsając kieszenie, otrzymując czasem zdaw
kową monetę, częściej kopniaka. Rozwiązły, konserwatywny, obłudny „Figaro" stał 
się zarówno narzędziem., jak i wyzyskiwaczem tej szajki łajdackich dostojników, 
giełdziarzy i owych dziewek, które z jednakim wdziękiem zgarniały dukaty i wy
stawiały na pokaz swoje nogi. Zaadoptowali go też literaci, znajdując tam dla siebie 
żer i arenę do popisów. Rząd posługiwał się nim, aby zniesławiać opozycję, ośmie
szać republikanów, szkalować zebrania publiczne, rozpowszechniać pogłoski o nie
istniejących spiskach, co lękliwych mogło przechylić na stronę Cesarstwa. Powo
dzenie „Figaro" stworzyło mu rywali. W 1870 r. ta prasa sprzedażna, bogata l cie
sząca się wielkim powodzeniem dawała utrzymanie całej plejadzie rajfurów literac
kich, którzy gotowi by rozebrać publicznie rodzoną matkę, byleby tylko móc za
mieścić potem w prasie jej podobiznę. 

Nic dziwnego, że wobec takiego obiicza pisma zasłużyło ono sobie na wzgardę 
wśród ludu. 19 marca 1871, w przededniu zwycięstwa Komuny, wzburzony kłam
stwami Figaro tłum zdemolował kioski sprzedaży tego dziennika. Warto nadmienić, 
że ówczesny rewolucyjny Komitet Centralny zfederowanych ibatalionów Gwardii 
Narodowej, w imię naiwnie pojmowanej „absolutnej wolności prasy", przeciwstawił 
się temu instynktownemu odruchowi ludu, poręczając wolność prasy w nadziei, że 
z kolei prasa będzie poczytywała sobie za obowiązek szanować Republikę, prawdę 
i sprawiedliwość. Tenże Figaro ogłasza 16 maja 1871 taki oto program rzezi ko-
munardów: 

Domagamy się formalnie, aby wszyscy członkowie Komuny, Komitetu Centralnego 
i innych tego typu instytucji, wszyscy dziennikarze, którzy tchórzliwie paktowali 
z triumfującym buntem, wszyscy podejrzani Polacy, wszyscy ci Cyganie z niepraw
dziwego zdarzenia, którzy przez dwa miesiące panoszyn się w najpiękniejszym i naj
szlachetniejszym mieście świata, aby wszyscy oni wraz ze swymi adiutantami^ puł
kownikami i innym strojnym w akselbanty tałatajstwem, zostali po sądzie doraźnym, 
wyprowadzeni z więzienia, w którym się ich zamknie, na Pole Marsowe, gdzie roz
strzela się ich w oczach zgromadzonej ludności. A gdzie indziej: Czym jest republi
kanin? Drapieżnym zwierzęciem... Hejże, porządni ludzie! Przyłóżcie rękę, aby raz 
wreszcie skończyć z tym demokratycznym i międzynarodowym robactwem! 

Tym tradycjom Le Figaro jest wierny do dnia dzisiejszego, kiedy to wzywa raz 
po raz rząd francuski do zdelegalizowania Komunistycznej Partii Francji. 

We wszystkich powyższych postaciach, inaugurujących początki prasy francuskiej, 
zawarte są kiełki jej współczesnego rozwoju. Okażą to wyraźnie przytoczone po
niżej charakteryzujące go fakty. 

II. OBLICZE DNIA DZISIEJSZEGO PRASY FRANCUSKIEJ 
Przede wszystkim należy obiektywnie, a więc w oparciu o fakty i liczby, przed

stawić obecną sytuację prasy francuskiej3). W tej chwili wychodzi we Francji (bez 
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Algieru i francuskich terytoriów zamorskich) 158 dzienników. W liczbie tej zawar
tych jest: 126 gazet porannych i 32 gazety wieczorne; 151 dzienników wydawanych 
w języku francuskim i 7 — w obcych językach; 123 dzienniki 'poświęcone infor
macjom bieżącym i polityce oraz 35 pism specjalizujących się w tematyce sportowej, 
gospodarczej, lub giełdowej; 32 dzienniki wychodzące w Paryżu i 126 — na prowincji. 

Dla zobrazowania w schematyczny sposób całokształtu wydawnictw prasowych 
we Francji przytaczamy — za prof. J. Kayser — następujące zestawienie su
maryczne: 
— Liczba dzienników i periodyków wychodzących 1 stycznia 1957 r. . . 15.483 
— Ogólna liczba egzemplarzy wydanych podczas roku 1956 . . . 14.383.857.400 

8) Większość przytoczonych tu danych pochodzi z o f i c j a l n e g o wydawnictwa 
propagandowego francuskiego Urzędu Rady Ministrów pt. Les Cahiers Français, 
nr 31, lipiec 1958 r. 

Obie mapy na tej i sąsiedniej stronie, -przedstawiają liczby wszystkich dzienników (takie 
dzienników wyspecjalizowanych), wychodzących w poszczególnych miastach Francji w la
tach 1946 i 1958. Cyfry w kółkach oznaczają liczbą tytułów dzienników w danym mieście. 

DIEPPE 
AMIEN 

BOULOGNE 
iCALAIS 1946 

IE HAVRE 
CHERBOURG 

BREST C A f N 

ANGERS-
BOURGR 

CHATEAUROVX 
„ N A N T E S 
POITIERS 

MEZIERES 
CHALONS 
TROV€S 

TPASBVRC 
»ÛAÊ N C Y 

COLMAR 

BESANSON 
NEVERS 

CHAUMONT 

LIMOGES 
ANGOULFME 

BORDFAUX 
PERIGUEUX 

BRIVE 
BIARRIT 

BAYONNE 
PAU 
TARBES 

CLERMONT 

StETtENNE 
TULLE 

TULUZA 
RODEI 

CASTRES 
PERPIGNAN NIME5-

AVI6NON-

MARSYUA-J 



Współczesna prasa francuska 

w tym: 
— dzienników porannych 
— dzienników wieczornych 
— tygodników 
— miesięczników 

2.817.509.000 
712.778.700 

1.612.610.500 
8.563.087.400 

liczba egzemplarzy abonowanych 
ogólny ciężar egzemplarzy „zwrotów" 

liczba zużytego papieru . . . . 

9.172.692.800 
63,229 ton 

525.781 ton 

podział czasopism według stosowanej techniki wyda 
— ł , m n ^of in i kolor 

więcej kolorów 
typografia 

heliografia 

offset 

1 kolor 
więcej kolorów 
1 kolor 
więcej kolorów 

wniczej: 
12.870 
1.203 

50 
75 

139 
143 

DUNKERQUE 

Ш\1№ 
DIEPPE 

u um ™ 
CHERBOURG 

BREST 
LE MANS 

ANGERS 
BOURGES 

NANTES 
POITIERS 

MEHERES 
CHALONS 
TROYES 
STRASBURG 
N A N C V 
PINAL 
COLMAR 

ULHAüSE 
CHAUNAONT 

Ô^BESANSON 
M O N T R E A L ) 

LIMOGES 
ANG0ULEME 

BORDEAUX 
PERGUEUX 

BRIVE 
BIARRITZ 

BAYONNE 
PAU 

TARBE5 
TULUZA 
RODEZ 

CASTRES -
P E R P l G N A N -

MONIlliCON 
^CLERMONT 

GRENOBLE 
г^ргST. ETIENNE LtPUY T U L L E 

MONTPtllERJ 
MARSYLIA 

AURtLLAC 
N I C E A 

AVIGNON 
BASTIA 

AOACCIO 

KO RSYKA 

TULOIM 



dö Ignacy Krasicki 

— duplikator 1 kolor 956 
' '.•'.'• więcej kolorów 42 
—• foto-litografia 5 

Przeważająca większość tytułów prasy codziennej we Francji jest młoda i sięga 
1944 roku tj. daty Wyzwolenia. Poprzednio istniejące tytuły reprezentowały prasę 
vichystowska współpracującą z okupantem i uległy — przynajmniej w znaczeniu 
formalnym — likwidacji. Następujące dzienniki francuskie mogą w przeciwieństwie 
do większości prasy — wykazać się długoletnią tradycją: 

1) Le Figaro — wychodzi od 104 lat; 
2) Le Progrés de Lyon (prow:.'racjonalna gazeta partii radykalnej) — wychodzi 

od 99 lat; 
3) La Crokv (konserwatywna gazeta katolicka) — wychodzi od 77 lat; 
4) L'Humanité (organ Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Francji) — 

wychodzi od 54 lat; 
5) Le Populaire de Paris (organ SFIO) — wychodzi od 38 ,lat. 
Największy ciężar gatunkowy reprezentuje prasa stołeczna, ukazująca się w Pa

ryżu. W 1958 r. wychodzi w Paryżu 8 porannych dzienników poświęconych polityce 
i informacjom bieżącym oraz 4 wieczorne. Globalny nakład 4 największych 
(France-Soir, Le Parisien Libéré, Le Figaro i L'Aurore) wynosi (grudzień 1957 г. 
3.200.000 egzemplarzy (2 lata przedtem: 2.900.000, tj. Ш'/о mniej). Nakład globalny 
4 dzienników „najsłabszych" (le Populaire, Combat, Franc-Tireur4) i Libération) 
wynosi w analogicznym okresie 273.000 egzemplarzy (2 lata wcześniej — 320.000 
egzemplarzy tj. o 15°/n więcej). Pozostałe 4 dzienniki należą do grupy pośredniej. 
Le Monde zwiększył swój makład o 25%, a L'Humanité o 20°/«. Paris Presse oraz 
La Croix tracą wolno, ale ustawicznie na poczytności. 

Jak z powyższych danych wynika dwa największe dzienniki paryskie (France-Soir 
i Le Parisien. Libéré) posiadają łącznie większy nakład od połowy globalnego na
kładu całej codziennej prasy stołecznej. Jeszcze 10 lat temu 5 dzienników paryskich 
tworzyło tzw. „wielką prasę", koncentrując połowę całego nakładu wszystkich dzien
ników stolicy Francji. W okresie tym 14 dzienników paryskiclh posiadało nakład 
ponad 140.000 egzemplarzy, podczas gdy dziś jest ich tylko 7. Dalej trzeba podkreślić, 
że 10 lat tema największa gazeta wieczorna legitymowała się nakładem nie więk
szym od 1/3 całości nakładu paryskiej prasy codziennej, podczas gdy dziś największy 
dziennik wieczorny France-Soir może się wykazać nakładem równym 2/3 całego na
kładu stołecznej prasy codziennej. 

Francuska prasa prowincjonalna liczy dziś 111 •"') dzienników o tematyce ogólnej 
(nie wyspecjalizowanej). Podobnie jak w Paryżu obserwujemy i tu zjawisko po
chłaniania nakładów większości prasy przez najpotężniejszych kilka dzienników. 
I tak w ciągu ostatnich 6 lat nakład prasy prowincjonalnej, wychodzącej w ilości 

4) Począwszy o,d 18 listopada 1957 r. dziennik Franc-Tireur prziesltał wychodziic. 
Na jego miejsce ukazuje się dziś Paris-journal. 

s) 7 dzienników posiada nakład powyżej 250.000 egz. 
7 „ .. .. ,. 150.000—250.000 egz. 

100.000—150.000 egz. 
70.000—100.000 egz. 

9 „ „ „ „ 50.000— 70.000 egz. 
19 „ „ „ „ 30.000— 50.000 egz. 
25 „ „ „ „ 15.000— 30.000 egz. 
31 „ „ „ ., mniejszy niż 15.000 egz. 
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ponad 100.000" egzemplarzy wzrósł o 30%, prasy wychodzącej w ilości 50.000)— 
100.000 egz. o 20%, a dzienników o nakładzie poniżej 50.000 o 7%. Należy zaznaczyć, 
że połowa dzienników terenowych o nakładzie powyżej 100.000 egz. wychodzi w mia
stach jednotytułowych to znaczy pozbawiona jest konkurentów. Na 22 miasta, w któ
rych ukazuje się więcej niż jeden dziennik, aż 10 posiada gazety codzienne o na
kładzie nieprzekraczającym 40.000 egz. każda. 

Francuski prasoznawca, Abel Châtelain, zbadał strefy promieniowania poszcze
gólnych gazet prowincjonalnych we Francji. Wynika z tych badań"), że wysokość 
nakładu bynajmniej nie decyduje jeszcze o istotnej roli i znaczeniu poszczególnych 
dzienników. I tak mp. prasa departamentu Nord, posiadająca 6 dzienników o łącznym 
nakładzie 700.000 egz., ma zasięg ograniczony ściśle do granic departamentu. Nato
miast 2 dzienriiki, ukazujące się w Clermont-Ferrand, dyspcinujące nakładem 
200.000 egz. promieniują swoim zasięgiem na szereg sąsiadujących departamentów7). 
Według Chatelain'a można wydzielić 10 następujących wielkich „ośrodków socjo
logicznych prasy francuskiej": Paryż, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nancy, Rennes, Tuluza i Tours. Sześć z tych ośrodków posiada tylko 
1 dziennik, podczas gdy takie miasta, jak Lille, Limoges, Marsylia, Nicea, Saint-
Etienne, Strasburg, Tulon i Troyes posiadają po 3 i więcej dzienników każde — 
są siedzibą prasy o bardzo ograniczonym zasięgu. 

PRZECIĘTNY NAKŁAD DZIENNY DZIENNIKÓW PARYSKICH 

Tytu ł 

F rance -So i r 
Pa r i s i en L ibé ré 
A u r o r e 
F iga ro 
L 'Equipe 
H u m a n i t é 
Le Monde 
P a r i s - P r e s s e 
La Croix 
L ibé ra t ion 
L ' Informat ion 
Combat 
Les Echos 
P o p u l a i r e 

przeć, nak ład 
czerwiec 1956 

1.380.141 
793.014 
441.684 
491.338 
318.401 
204.513 
181.953 
200.760 
152.603 
122.956 
57.507 
62.036 
37.508 
15.359 

przeć, n a k ł a d 
czerwiec 1957 

1.342.631 
836.160 
501.443 
492.496 
324.098 
210.803 
204.589 
160.250 
154.166 
112.794 
65.174 
58.482 

41.753 
14.739 

PRZECIĘTNY NAKŁAD DZIENNY DZIENNIKÓW PROWINCJONALNYCH 
(WYŻSZY OD 100.000 EGZ.) 

Tytuł przeć, nakład przeć, nakład 
czerwiec 1956 czerwiec 1957 

Ouest-France (Rennes) 541.133 575.227 

e) Abel Châtelain; Géographie Sociologique de la presse et regions françaises, 
„La Revue de Géographie de Lyon", nr 2, Tom XXXII. 

7) Porównanie — może nie najszczęśliwsze — ale Obrazujące podobne zjawisko: 
katowicka Trybuna Robotnicza o nakładzie 350.000 egz. ogranicza swój zasięg tylko 
do Śląska, podczas gdy krakowski Dziennik Polsiki (80.000 egz.) dociera poza wojew. 
krakowskim — do woj. rzeszowskiego, kieleckiego i dalej. 
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Le Progrès de Lyon (Lyon) 
Voix du Nord (Lille) 
Est Républicain (Nancy) 
Sud-Ouest (Bordeaux) 
Le Provençal (Marsylia) 
Nord Matin (Lille) 
Midi Libre (Montpellier) 
Paris Normandie (Rouen) 
L'Union de Reims (Reims) 
Nouvelle République (Bordeaux) 
Méridional La France (Marsylia) 

362.064 

325.889 

237.120 

315.502 

195.052 

172.198 

167.304 

154.456 

145.877 

123.961 

105.291 

376.209 

341.643 

341.643 

334.742 

209.676 

171.103 
170.420 

157.753 

152.405 

126.006 

107.820 

JEDNORAZOWY NAKŁAD DZIENNY CAŁEJ PRASY FRANCUSKIEJ 
KSZTAŁTOWAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

*ok 1938 
„ 1946 
„ 1952 
„ 1958 

11.200.000 egz. 
15.000.000 „ 
9.600.000 „ 
12.000.000 „ 

p a r y s k i e j . Przed 
(6-milionowy nakład 
w 1958 r. 4,5 miliona 

Jak stwierdza wybitny prasoznawca francuski prof. J. Kayser, współczesną 
prasę codzienną we Francji charakteryzują następujące tendencje: 

I. S t a l e p o s t ę p u j ą c e z m n i e j s z a n i e s i ę l i c z b y t y t u ł ó w . 
W 1892 r. wychodziło 414 nie wyspecjalizowanych dzienników (w tym 83 pa
ryskich); w 1914 r. — 349 dzienników (48 paryskich); w 1938 r. — 236 dzienników 
(32 paryskich); w 1946 r. — 203 dzienniki (28 paryskich); w 1958 r. — 123 dzien
niki (12 paryskich). 

II. P r o c e s z m n i e j s z a n i a s i ę w p ł y w u p r a s y 
wojną prasa stołeczna dystansowała prasę prowincjonalną 
wobec 5,2 miliona); w 1946 r. 5,9 miliona wobec 9,1 miliona; 
wobec 7,5 miliona nakładu prasy prowincjonalnej. Zjawisko to jest niezmiernie 
ciekawe i swymi rozmiarami wykracza daleko poza badania czysto prasoznawcze. 
Jedną z jego przyczyn stanowi oczywiście postępujący rozwój techniki wydawni
czej, umożliwiający prasie terenowej wyprzedzanie w swoim zasięgu działania prasę 
stołeczną aktualnością informacji. Nie jest to jednak przyczyna najważniejsza. 
Geneza opisanego zjawiska tkwi w postępującym we wszystkich dziedzinach życia 
uniezależnianiu się tzw. francuskiej prowincji od Paryża i silnie zarysowujący się, 
zwłaszcza ostatnio, proces podporządkowywania stolicy ośrodkom politycznym i go
spodarczym, leżącym poza jej obrębem (np. podporządkowywanie Paryża Algierowi). 

III. M o n o p o l i z a c j a i k o n c e n t r a c j a p r a s y i r u g o w a n i e p r z e z 
p r a s ę w i e l k o k a p i t a l i s t y c z n ą g a z e t „n i e z a l e ż n y c h " i s ł a b y c h 
e k o n o m i c z n i e . W r. 1914 dzienniki ukazywały się w 97 rozmaitych miastach 
Francji. Tyliko 24 (tj. 25%) spośród nicth wychodziło jako jedyny tytuł; Tym samym 
zasaidę stanowiła wtedy mniej lub bardziej wolna konkurencja pomiędzy poszcze
gólnymi gazetami, co w pewnej mierze zabezpieczało ograniczoną swobodę wypo
wiadania się obywateli w słowie drukowanym. W 1930 r. wychodziły dzienniki 
w 99 miastach (w tym 10 w Alzacji i Lotaryngii, które w r. 1914 stanowiły część 
Niemiec, a nie Francji), ale tylko jedna gazeta ukazywała się już w 40 miastach 
(tj. 40%). W 1946 r. w 73 miastach wychodziły dzienniki z tym, że tylko w 23 mia-
sitach (tj. 33%) ukazywały się jedyne, pozbawione konkurencji tytuły. W 1957 r. 
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71 miast posiadało swoje dzienniki z tym, że 49 (tj. 70°/o) dysponowało tylko jednym 
tytułem. 

Warto dodać, że w 1914 r. było we Francji 27 miast, gdzie konkurowały ze 
sobą co najmniej trzy gazety. W 1930 r. pozostało ich już tylko 16, w 1946 r. — 11, 
a obecnie zaledwie 4 (zob. również mapy na str. 88 i 89). 

Rzecz jasna, że całe to zagadnienie stanowi doniosły przyczynek do zrozumienia 
genezy procesu likwidacji prawdziwej wolności prasy, który obserwujemy dziś tak 
we Francji, jak i w innych współczesnych państwach burżuazyjno-demokratycznych. 

IV. „ D e p o ! i ty'Z ia с j a " p r a s y . Nie jest to najszczęśliwsze Określenie. 
Używamy go za prasoznawcami francuskimi. Termin ten określa zjawisko stałego 
zmniejszania się przestrzeni gazet poświęconych informacjom lub artykułom poli
tycznym na korzyść innych materiałów (szczególnie tzw. typu magazynowego), 
a przede wszystkim zdjęć! Jednak nie oznacza to bynajmniej tego by współczesna 
prasa francuska stawała się „apolityczna". Przeciwnie, jej zaangażowanie politycz
ne jest silniejsze niż kiedykolwiek przedtem, a dobór i sposób publikowania ma
teriałów „magazynowych" służy najczęściej pośrednio lub bezpośrednio osiągnięciu 
określonego celu politycznego8). Tzw. „depolityzacja" prasy ma również związek 
z zastraszającą komercjalizacją prasy francuskiej i jej działalnością reklamowo-
ogłoszeniową. 

III. PROBLEMY PRAWNE I USTROJOWE PRASY WE FRANCJI 
Art. XI Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. jest formalnie pra-

żródłem sytuacji prawnej i ustrojowej prasy we Francji9). Głosi on : Wolna wy
miana myśli i poglądów stanowi jedno z najcenniejszych praw człowieka; każdy 
obywatel może więc swobodnie mówić, pisać i wyrażać się drukiem; wyjątek sta
nowi nadużywanie tej wolności w wypadkach określonych przez prawo. 

Formuła powyższa, będąca jedną z głównych swobód wywalczonych przez młodą 
i zwycięską burżuazję francuską w końcu XVIII w., w rzeczywistości nie była 
nigdy wcielona w pełni w życie ani pod względem faktycznym, ani nawet for
malno-prawnym. 

Cały półtorawieczny okres rozwoju kapitalizmu we Francji wykazuje zasadnicze 
ograniczenie wolności prasy wynikające z prywatnej własności środków produkcji, 
w tym również drukarni, fabryk papieru i reda'kcji. Jaik bardzo — wymownie udo
wadniają to fakty zacytowane w 2 rozjdziale niniejszej pracy. Wolna konkurencja, 
panująca w przedmonopolistycznej fazie kapitalizmu i dopuszczająca w pewnym 
stopniu swobodną, a tym samym niezależną wymianę poglądów, w tym także sze
rokiego wachlarza opinii opozycyjnych, została obecnie niemal całkowicie zlikwi
dowania. Koncentracja i monopolizacja prasy we Francji oraz idąca w parze z tymi 
zjawiskami jej daleko posunięta komercjalizacja, stanowią główną przyczynę stale 
postępującego procesu ograniczania wolności prasy również i w tym kraju10). W ar
tykule niniejszym nie widzę możliwości rozwinięcia zagadnienia ekonomicznych 
podstaw współczesnej prasy francuskiej. Jest ono bowiem zbyt obszern<e i należy 
powrócić do niego osobno. 

Ale nie tylko z przyczyn społeczno-ekonomicznych zasada wolności prasy wy
rażona w art. XI Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela nie znajduje szerszego 

8) Warto podkreślić, że przyznają to otwarcie także prasoznawcy burżuaizyjni 
np. prof. J. Kayser. 

9) Zasadę wyrażoną w nim potwierdza art. 19 Deklaracji Powszechnej Praw Czło
wieka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. 

10) Zainteresowanych tym problemem odsyłam do książki prof. J. K a y s e r 
La Mort d'une Liberté. 
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potwierdzenia w praktyce współczesnej prasy francuskiej. Istnieją również istotne 
jej ograniczenia, wynikające z aktualnych przekształceń politycznej organizacji spo
łeczeństwa francuskiego i niektórych elementów jej formalno-prawnej nadbudowy. 
Rozważając statut prawny prasy we Francji na płaszczyźnie prawa konstytucyj
nego należy stwierdzić, że — wyjąwszy nigdy nie zastosowany w praktyce art. 122 
konstytucji z 1793 r. i głoszący nieograniczoną wolność prasy — zawsze zawierał on 
wyraźną akceptację takich lub innych ograniczeń swobody wypowiadania się 
w druku. 

Najbardziej liberalna ustawa prasowa nie tylko we Francji, ale i na świecie 
z dnia 29 lipca 1881 r. zniosła szereg dotkliwych ograniczeń swobody prasy natury 
organizacyjnej. Nie przetrwała ona jednak w praktyce dłużej niż III Republika. 
W latach 1944-47 wprowadzono we Francji system wymagający uzyskania zgody 
na wydawanie gazet i periodyków. W IV Republice — mimo potwierdzenia we 
wstępie do konstytucji z 1946 r. zasady wolności prasy proklamowanej w Dekla
racji Praw Człowieka i Obywatela — praktyka prasowa notuje szereg istotnych 
ingerencji administracyjnych, naruszających swobodę wypowiadania się w druku. 
Najczęściej kontrola i konfiskaty poszczególnych wydawnictw prasowych doko
nywane były przez policję i motywowane „koniecznością utrzymania porządku 
publicznego", „naruszeniem tajemnic obrony narodowej" lub art. 10 francuskiego 
kodeksu postępowania karnego (występowanie przeciwko wewnętrznemu lub zew
nętrznemu bezpieczeństwu państwa). Ingerencje te, dotyczące w przeważającej liczbie 
wypadków prasy postępowej, budziły liczne protesty, jako sprzeczne z prawem. 
Należy wspomnieć, że komisja prasy Zgromadzenia Narodowego IV Republiki 
podjęła nawet uchwałę, w której wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się 
coraz częściej praktyk prewencyjnej konfiskaty dzienników wskutek swoistej 
i nadużywanej interpretacji art. 10 kodeksu postępowania karnego. 

W związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego we Francji w okresie od 19 doi 31 
maja br. wprowadzono ostrą cenzurę prewencyjną. 

Obecny okres przejściowy pomiędzy IV a V Republiką zapowiada dalsze i to 
znacznie radykalniejsze niż dotąd ograniczenia wolności prasy. Znamienny pod tym 
względem jest już sam projekt nowej konstytucji przygotowany przez rząd gen. de 
Gaulle'a. W przeciwieństwie do konstytucji z 1946 r. nie przytacza on w całości 
art. XI Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela proklamujący zasadę wolności 
prasy, lecz jedynie w sposób bardzo ogólny zaznacza, że naród francuski stwierdza 
uroczyście swoje przywiązanie do praw człowieka i do zasady suwerenności naro
dowej tak, jak zostały one określone Deklaracją z 1789, .potwierdzone fi /uzupełnione 
wstępem do konstytucji z 1946. 

Mianowanie J. Soustelle'a ministrem informacji w rządzie gen. de Gaulle'a za
początkowało falę wzmożonych sankcji skierowanych przeciwko tzw. „defetystycz-

RYSUNEK OBOK przytoczony za tygodnikiem Express przedstawia schemat organizacji 
resortu Ministerstwa Informacji J. Soustelle'a. Podlega jemu — jak widać z rysunku —- ciiy 
aparat programowy i administracyjny radia i telewizji. Jak to wynika z dalszej 
części artykułu (str. 96) powołano na kluczowe stanowiska w radiu i telewizji gaullistów 
celem zapewnienia całkowitej kontroli politycznej audycji, a szczególnie dzienników in
formacyjnych i przeglądów prasy. Schemat wykazuje również pośrednie i bezpośrednie 
powiązania Ministerstwa Informacji z całą prasą, peryferyjnymi, prywatnymi rozgłoś
niami radiowymi (np. radio Monte Carlo, Andorra itd.), wszystkimi resortami ministerial
nymi (ze szczególnym uwzględnieniem MSZ) oraz Urzędem Rady Ministrów. Ta sprawna 
organizacja resortu min. Soustelle'a, wprowadzona jeszcze przed referendum konstytu
cyjnym, ma zapewnić rządowi gen. de Gaulle'a stopniowe podporządkowanie wymogom 

swojej polityki całej prasy francuskiej. 
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nej prasie" u ) . Oprócz szeregu konfiskat, dokonywanych na terenie metropolii, należy 
podkreślić nie notowany w praktyce III i IV Republiki fakt systematycznego i cał
kowicie bezprawnego konfiskowania wydań niektórych dzienników i tygodników 
metropolitalnych przez algierskie władze wojskowe. 

Bardzo charakterystyczny przykład pojmowania roli prasy przez obecny rząd 
francuski stanowią zmiany dokonane niedawno w składzie kadrowym i programie 
Radia i Telewizji Francuskiej („R. T. F."). RTF będące przedsiębiorstwem państwo
wym, finansowanym przez wszystkich francuskich podatników, stało się terenem 
gruntownej czystki personalnej i wzorcowym instrumentem psychologicznym pro
pagandy rządowej. Warto 'nieco bliżej zapoznać się ze zmianami przaprowaidzonymi 
w RTF ponieważ — czego bynajmniej czynniki oficjalne nie Ukrywają — mają one 
stanowić pierwszy etap „sanacji" całokształtu prasy we Francji. 

Pod względem kadrowym dokonano zmian następujących: 
1) mianowano dyrektorem generalnym RTF gaulliste M. С h a v a n o n ; 
2) przewodniczącym rady nadzorczej RTF mianowano deputowanego RPF 

H. T o r r e s a ; 
3) kierownictwo redakcji dziennika radiowego i telewizyjnego powierzono b. se

kretarzowi generalnemu RPF L. T e r r e n o i r e 1 2 ) ; 
4) sekretarzem generalnym redakcji informacji został Р. В o d i n, bliski współ

pracownik i doradca min. J. Soustelle'a; 
5) technicznym wykonawcą polityki wytyczanej przez kierownictwo RTF została 

panii Jacqueline O r Luc, również gaullistka; 
6) kierownictwo redakcji polityki wewnętrznej zlecono aktywiście RPF C h a -

v e a u-L a g a r d e'o w i; 
7) kierownictwo redakcji polityki zagranicznej — M. F e r r o , b. redaktorowi 

naczelnemu skrajnie prawicowych, gaullistowskich dzienników: Le Temps de Paris 
i L'Aurore; 

8) kierownictwo audycji dla zagranicy — gaulliście T h i b a u d ; 
9) kierownictwo polityczne telewizji — A. 0 1 1 i v i e r'q w i (aktywista RPF) 

i J. D o n n o t ' o w î (również wybitnemu gaulliście); 
10) kierownikiem dziennika telewizyjnego stacji nadawczej RTF w Algierze został 

D e l a l a n d e , przewodniczący komitetu ocalenia publicznego w tamtejszym radiu. 
Min. Soustelle zapewnił taką organizację swojego resortu, którą gwarantuje pre

cyzyjne wykonywanie wszystkich jego dyrektyw politycznych przez radio i telewizję 
oraz prasę, do której system ten w rozmaity sposób głęboko przenika. Załączony 
schemat tej organizacji (patrz str. 95) wykazuje jego działanie. 

Nic dziwnego, że owe zapoczątkowane praktyki uważane są powszechnie za nie
bezpieczny zamach na wolność prasy i radia we Francji. Ograniczymy się tu do 
przytoczenia tylko jednego z wielu protestów francuskiej opinii publicznej przeciwko 
temu niebezpieczeństwu. Jest to uchwała komisji prasy Zgromadzenia Narodowego. 

") Według określenia Soustelle'a zalicza się do tej kategorii: całą prasę komuni
styczną, Le Monde, La Croix, L'Express i France Observateur. 

12) Warto przytoczyć niektóre poglądy p. Terrenoire'a na sytuację prasy we 
Francji. Odzwierciedlają one dość dobrze stanowisko otoczenia gen. de Gaulle'a na 
te sprawy. W różnych artykułach publikowanych na łamach prasy prawicowej pisał 
on ostatnio m. in.: Jest rzeczą niemożliwą podtrzymywać wysiłek wojenny w Algie
rze, a równocześnie tolerować bezkarne postępowanie procesu rozkładu konty
nuowane we ïrancji (przez określoną część prasy)... Oczywiście nie chodzi tu o swo
bodę wypowiadania się. Chodzi o to, czy rzeczywiście bezczynność państwa ma 
skazać nasz naród na stopniową perwersję umysłową i moralną, która ryzykuje 
doprowadzeniem narodu do samobójstwa. 
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Głosi ona: Potwierdzając raz jeszcze swoje przywiązanie do swobody informacji we 
wszelkich jej przejawach, komisja wyraża ubolewanie z powodu zaostrzenia się 
tendencji jednostronnej i stronniczej informacji w radiu i telewizji, tendencji, którą 
zawsze potępiała. 

Warto wreszcie wspomnieć, że prasoznawcy francuscy zdają sobie w pełni sprawę 
z niebezpieczeństw zagrażających prasie tak ze strony ostatnich przemian politycz
nych we Francji, jak i klasycznego wroga: jej koncentracji i monopolizacji. Tak 
np. prof. R. Pinto pisze: Potwierdzenie wolności wypowiadania się przeciw pań
stwu — takie jest znaczenie koncepcji klasycznych. Potwierdzenie tej zdolności prze
ciw prasie (tj. przeciw monopolistom prasowym — przyp. I. K.) taki jest współcze
sny wymóg13). A oficjalne wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów pt. Les cahiers 
français nr 31 stwierdzają: Warunki ekonomiczne są obecnie takie, że wykorzystanie 
dziennika może nastąpić jedynie przez grupy dysponujące ogromnymi kapitałami. 
Skazały one prasę wyrażającą poglądy — a w każdym razie tę, która ukazuje się 
codziennie — na stopniowe wymarcie. Prowadzą one do koncentracji przedsiębiorstw, 
która — jeżeli się tnie ogranicza do wspólnej bazy technicznej i 'administracyjnej *— 
pociąga za sobą zanik publicystyki i tym samym godzi w wolność prasy u). 

IV. KOLPORTAŻ 
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1947 deklaruje wolność rozprowadzania prasy. W rze

czywistości kolportaż prasy we Francji jest niemal całkowicie scentralizowany. 
Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne 
(N. M. P. P.). Stanowi ono spółkę handlową zi ograniczoną odpowiedzialnością (ka
pitał: 25 milionów franków). 51% akcji N. M. P. P. posiada 5 towarzystw spółdziel
czych reprezentujących tzw. „wielką prasę", a 49°/o znane wydawnictwo książek 
Hachette. Powstałe w warunkach pierwszych lat powojennych N. M. P. P. zapewnia 
ograniczoną kontrolę redakcji, będących członkami wspomnianych wyżej 5 towa
rzystw spółdzielczych, nad kolportażem prasy. Przedsiębiorstwo to rozprowadza 
rocznie 2 miliony ton papieru, około 8 milionów gazet drukowanych codziennie we 
Francji oraz 80°/o wydawnictw periodycznych. 

W przeciwieństwie np. do naszego „Ruchu" N. M. P. P. jest przedsiębiorstwem 
stosunkowo bardzo tanim, pracującym wzorowo mimo (albo dzięki) bardzo prostej 
i całkowicie odbiurokratyzowanej organizacji. Zatrudnia ono 3.600 pracowników na 
terenie całej Francji, a rozsprzedażą prasy zajmuje się 50.000 właścicieli stoisk lub 
kiosków. W samym Paryżu N. M. P. P. rozdziela prasę wśród 2.700 stoisk i kiosków 
oraz 400 bibliotek. Wbrew lansowanym nieraz u nas fałszywym poglądom jakoby 
sprawny kolportaż wymagał supernowoczesnej i drogiej bazy technicznej, N. M. P. P. 
pracuje w warunkach nieraz znacznie prymitywniejszych od „Ruchu". 

Oto jak rozprowadza ono prasę na terenie samego Paryża. Całe miasto podzielono 
na 3 strefy. Pierwsza — to samo centrum, do którego dostarcza gazety 80 rowerzy
stów jadących bezpośrednio z drukarni do miejsc sprzedaży (np. kiosków). Drugą 
stanowią niezwykle rozległe paryskie peryferie (tj. tereny położone pomiędzy cen
trum, a granicami miasta). Ta strefa podzielona jest na 22 obwody, które zaopatruje 
w prasę zaledwie 15 samochodów-furgonetek i 40 skuterów. Dostawą bezpośrednio 
do klientów zajmuje się z kolei 135 rowerzystów. Trzecia strefa obejmuje podpa-
ryskie miejscowości i obsługiwana jest przez 25 pojazdów mechanicznych (w więk-

1S) R. P i n t o : La Liberté, d'Opinion et d'Information, nr 51. 
14) Próbą przeciwdziałania tym zjawiskom był dekret z 26 kwietnia 1944 pragnący 

osłabić tempo koncentracji prasy. Nie dał on jednak żadnego poważniejszego 
rezultatu. 
7 — Prasa Współczesna i Dawna 
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szóści skutery lub motocykle). Trzeba zaznaczyć, że żelazną zasadą w pracy 
N. M. P. P. jest, by d o k a ż d e g o z 3.100 punktów detalicznej sprzedaży prasy na 
terenie Paryża i przedmieść stolicy gazety nie dotarły w żadnym wypadku później 
niż w 40 minut po opuszczeniu rotacji. 

400 pociągów na dobę rozprowadza prasę paryską po całej Francji. N. M. P. P. 
zapewniło sobie, że pociągi wyjeżdżają we wszystkich kierunkach pomiędzy 1-sn 
a. 2-gą w nocy. Rozdział prasy odbywa się w specjalnych wagonach przedsiębiorstwa 
kolportażu i jest wzorowany aż do najdalszych szczegółów na organizacji poczty. 
Poza tym N. M. P. P. dysponuje 20 samochodami ciężarowymi o dużej szybkości, 
rozwożącymi prasę do dużych ośrodków metropolii, leżących w rozmaitych kie
runkach (Dijon, Metz, Rennes, Moulins). Stamtąd gazety rozwozi do okolicznych 
miejscowości kolej. Tych 20 samochodów pokonuje codziennie 12.000 km zużywając 
miesięcznie 200.000 litrów benzyny. Cały transport N. M. P. P. składa się z: 200 mo
tocykli, 60 skuterów, 300 rowerów i 300 samochodów. Obsługuje on całe terytorium 
metropolii. Drogą lotniczą wysyła się codziennie gazety do Marsylii, na Korsykę 
i do Afryki Północnej. 

Trzeba też dodać, że N. M. P. P. posiadają znacznie trudniejsze warunki pracy niż 
polski „Ruch". Ilość zwrotów jest we Francji znacznie wyższa. Wynosi od 20 do 
25°/o ogólnego nakładu. Wszystkie zwroty .dostarczane są skrupulatnie wydawcy. 
Wynosi to 500.000 worków miesięcznie i pochłania całkowicie pracę 500 zatrudnio
nych ludzi. Również fluktuacja popytu jest bez porównania bardziej skomplikowana 
niż u nas. W związku np. z tegorocznymi wyjazdami na wakacje i letnie urlopy 
przeciętnie trzeba było c o d z i e n n i e dokonywać 40.000 zmian w kolportażu 
prasy15). 

V. AGENCJA „FRANCE-PRESSE" 
Aby niniejszy artykuł poświęcony problematyce francuskiej prasy współczesnej 

był w miarę możliwości wyczerpujący, musi — choćby pobieżnie — naszkicować 
działalność oficjalnej agencji „France-Presse" (AFP) odgrywającej olbrzymią rolę 
w kształtowaniu codziennego oblicza gazet francuskich. Jak wspomniano we wstę
pie — AFP powstała po wyzwoleniu Francji w pewnym sensie jako spadkobierczyni 
agencji Havasa. Statut jej miał zabezpieczać przed podporządkowaniem agencji 
interesom silnej ekonomicznie małej grupy. Charakteryzują go następujące zasady18): 

1) Określona liczba przewidzianych prawem przepisów zagwarantować ma „nieza
leżność agencji" i obiektywizm informacji. Wykonanie tych przepisów nadzoruje 
specjalna rada nadzorcza. 

2) Agencją zarządza rada składająca się z przedstawicieli ugrupowań zawodowych 
wydawnictw prasy codziennej. 

3) Agencja działa na normalnych zasadach handlowych. Jej dochody pochodzą 
z abonamentu biuletynów agencyjnych. 

AFP posiada 25 oddziałów na terenie metropolii i Afryki Północnej, 14 — w róż
nych punktach francuskich terytoriów zamorskich, 70 — za granicą. 

Należy zwrócić uwagę, że na terenie Francji działa — poza AFP, szereg innych, 
mniejszych, prywatnych agencji prasowych. Wszystkie one są zgrupowane w Syn-

15) Na tle bezpośrednich obserwacji pracy N. M. P. P. szczególnie jaskrawo uwy
datnia się złe funkcjonowanie kolportażu „Ruchu" i to mimo znacznie lepszych 
obiektywnych warunków pracy. Sądzę, że uwagi niniejsze posłużyć winny czynnikom 
kompetentnym jako sygnał alarmowy i skłonić je do dokonania radykalnych zmian 
w systemie pracy i organizacji „Ruchu". 

18 Według specjalnego numeru Etudes de Presse wydanego w 1958 r. 
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dicat Natiomal des Agences de Presse (S. N. A. P.) i podporządkowane przepisom 
dekretu z 2 listopada 1945, uzupełnionego ustawą z 26 grudnia 1957. 

W praktyce AFP — podobnie jak inne wielkie agencje prasowe świata kapitali
stycznego — reprezentuje interesy polityczne określonych, wpływowych kół rządzą
cych w państwie. Nie zawsze praktyka tej agencji zabezpiecza obiektywizm poda
wanych informacji. Przytoczę jeden przykład. Gdy AFP podała wiadomość o zatargu 

•AFRYKA -AMERYKABfcN'MERYKAPfclV 

•EUR0PA(b^SRR)-AZ3A(b«isRRyCAł.YSWIAT' 

pomiędzy władzami kościelnymi a państwowymi w Polsce, w końcu lipca br., za
opatrzyła ją komentarzem. Był on wiernym powtórzeniem ówczesnego stanowiska 
Episkopatu wobec zajścia w Częstochowie, ale bez jakiegokolwiek choćby podania 
źródła tego naświetlenia wiadomości. W ten sposób czytelnik francuski wynosił 
wrażenie, jakoby stanowisko Episkopatu podane jako komentarz agencji, było bez
stronną oceną wydarzeń w Częstochowie 17). 

Dla porównania zasięgu i oddziaływania AFP w porównaniu z innymi światowymi 
agencjami należy zapoznać się z powyższymi wykresami. 

n ) Por. tekst depeszy AFP zamieszczonej w dzienniku Le Monde z dnia 31 lipca 
1958. Należy podkreślić, że korespondent warszawski tej gazety uniknął „pomyłki" 
AFP i na ogół obiektywnie relacjonował przebieg konfliktu. 
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OD REDAKCJI: Wobec znikomej u nas ilości publikacji z za
kresu techniki pracy redakcyjnej dajemy obszerniejsze omó
wienie, czy raczej streszczenie, książki amerykańskiego autora 
E. C. ARNOLDA zatytułowanej FUNCTIONAL NEWSPAPER 
DESIGN (wyd. Harper and Brothers Publishers, N. York 1956, 
str. 340). Niektóre poglądy wyrażone przez E. 1С. Arnolda za
interesują naszych Czytelników, gdyż są bardzo charaktery
styczne dla prasy w kraju dolara. Inne, szczególnie z zakresu 
praktyki redakcyjnej, mogą zainteresować także tych naszych 
Czytelników-dziennikarzy, którzy zajmują się w redakcjach 
sprawami organizacyjno-technicznymi. 

Przyjmuje się ogólnie, że zadaniem gazety jest informowanie, interpretowanie, 
przekonywanie i dostarczanie rozrywki; uważa się jednak, że jej naczelnym celem 
jest informacja. Gazeta ma zatem spełniać niejako rolę pośrednika przekazują
cego przekonania, poglądy, rady i krytykę. Rzeczą wydawcy i dziennikarza jest 
przyrządzać wiadomości tak smacznie i lekko, by zachęcić do ich konsumowania. 

Gdy swego czasu do naszych domów zawitano radio, mówiło się o zmierzchu 
gazety; twierdzono, że szybkość, z jaką rozchodzą się wiadomości w eterze, sprawi, 
że gazecie pozostaną już tylko stare dowcipy i familijne opowiastki. Tymczasem 
liczba dzienników zwiększyła się od chwili powstania radia, a nakłady istnieją
cych gazet udziesięciokrotniły się. 

Telewizja również zdawała się grzebać nieodwołalnie gazetę. Twierdzono, że 
ludzie będą woleli czerpać wiadomości z małego ekranu aniżeli z 8-stronicowego 
dziennika; przyjemniej jest — mówiono — „widzieć" wiadomości, aniżeli czytać 
je. I znowu przewidywania okazały się mylne. Ludzie, choć rzeczywiście chętniej 
„oglądają" wiadomości, lubią je również czytać. Są przyzwyczajeni do posiadania 
dowodu, utrwalonych śladów wydarzeń. I jeszcze jedno: jak dotąd, dobry re
porter nigdy nie zostanie zastąpiony and przez radio ani przez telewizję. Tam, 
gdzie trzeba rzecz chwytać na gorąco, radio i telewizja są za ciężkie i nie po
trafią zrekonstruować wydarzeń ku całkowitemu zadowoleniu widza. 

Oczywiście nie przytacza się tych dowodów po to, aby prasa spoczęła na lau
rach i nie obawiała się przyszłości. Musimy wkładać wiele wysiłku, aby czytelnik 
gazety wkiadał w jej czytanie jak najmniejszy wysiłek. Musimy też pamiętać, 
aby była ona przeznaczona dla jak najszerszej grupy odbiorców. 
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Strzałki wskazują ruch oka w czasie czytania strony 
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Jak do tego dojdziemy'.' 
Przez odpowiednio wyzyskanie techniki d ruka r sk i e j , która daje doświadczo

nemu wydawcy olbrzymie możliwości podkreś lenia wartości gazety. 
Przy pomocy druku redakc ja : 
1. zwiększa czytelność i przyciąga tym samym c w t e i n i x a do gazety; 
'l. lak sortuje mater ia ł , aby czytelnik od razu zorientował się, k tóre wiadomości 

-•a. n i jważniejsze i na jbardz ie j in teresujące: 
3. tworzy pewien staiy styl s t ronic . Jo k toiogo przyzwyczaja czytelnika i k t ó 

rego czytelnik oczekuje w każdym numerze ; 
4. naciaje gazecie taka formę graficzna, aby czytelnik na tychmias t rozpoznał 

-.woj dziennik wśród całej s te r ty innych. 
'worze s to-owana technika d ruka r ska s tanowi o powodzeniu gazety w lyrn 

samym stopniu, co sprzęt o wynikach w sporcie. Trzeba jednak pamiętać , że o za
s tosowaniu takiej czy innej techniki nie decyduje się przy zielonym stoliku. Je j 
wprowadzenie zaczyni się wprawdz ie w hali maszyn, ale o tym czy jest ona 
dobra, właściwa, ,,biorąca", rozstrzyga czytelń k. Kto ten fakt lekceważy lub 
zapomina o n ;m. ;;erzko płaci za nabyte w ten sposób doświadczenie. 

1. FOTOGRAFIA 

Fotogiafia plus 10 «łów war t a jwU 1010 słów. Aie fotografia zrozumiała bez 
jednego słowa objaśnienia, war ta jest jeszcze więcej . Dzisiejsze fotografie wspo
magają niejako służbę informacyjni) gazety. За one po pros tu rodzajem w i a d o 
mości, a fotooraf jest właściwie r epor t e rem w najszerszym słowa tegci znaczeniu. 

Zdjęcia czy rysunki sa n iezwykle war tośc iowym czynnikiem, nadającym każde j 
s t ronie pewien kl imat , wyraz i ba rwę , fotografia na tomias t musi informować, 
zaciekawiać, p rzemawiać i to na tychmias t , na pierwszy rzut oka, jeszcze przed 
zaznajomieniom się z objaśn ien iami . 

Objaśnienia winny być pisane jak na jbardzie j zwiezie, zrozumiale i w ścisłej 
łączności '•'• fotografią. Przy zbiorowych fotografiach nazwiska podaje się od 
lewej do p r a w e j . Kiedy jednak pewna o.oba dominuje na zdjęciu czy to ze wzglę
du na swoje s tanowisko czy czyrmoA', jaką w danym momencie wykonuje , n a 
leży ją wymienić jako pierwszą, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. 

N 'edopuszczalnc jest łączenie kilku fotografii razem i podawan ie poniżej tego 
np. rodzaju objaśnień. ,.Zdjęc'e środkowe, lewa strona, rząd ty lny" — tu ze 6 naz
wisk. AJ bo: ..Rząd ś rodkowy" — znowu z pół tuzina nazwisk. ..Zdjęcie poniżej 
na lewo" itp. „Zdjęcie poniżej na p r a w o " itd. ild. W ten sposób bowiem można 
czytelnika zamęczyć na śmierć . 

Objaśnienia winny by с podane mną czcionką aniżeli teksty sąsiednich a r t y 
kułów. Tytuły można umieszczać pod lui) nad zdjęciami, z boku. a n aw e t na ich 
tle czy też w wycięciu zdjęcia. Tytu ły zdjęć, jak i objaśnienia w inny być tak 
krótkie , jak tylko jest to możl iwe. Powta rzan ie w nagłówku zbyt wielu szcze
gółów z objaśnień jest wpros t i rytujące. Obraz i ty tu i mają jak najszybciej do
prowadzić czytelnika do objaśnień. Czasami nagłówek może zastąpić objaśnienie; 
także eb ;aśn :en 'a , o ile nie są zbyt długie, mogą być równocześnie nagłówkiem. 

Jak duże powinny być zdjęcia? Ogólnie biorąc, zawsze o wiele większe, aniżeli 
to przed chwilą zadecydowal iście . Nie żałujcie im miejsca, jeśli są tylko tego 
warte . Fotografia, która nie zasługuje na pol kolumny, nie zasługuje, aby ja 
w ogóle umieszczać. Metoda przycinania zdjęcia dla uwypuklenia najważniejszych 
jego e lementów daje doskonałe wyniki . 
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Szanujcie dobrych retuszerów, o których trudno, a którzy są wam niezbędni. 
Narzędzia, jakich potrzebują, są tanie i łatwo dostępne: komplet akwareli w fi od
cieniach szarych, czarnych, białych i komplet pędzli. Retusz .'ccinak nigdy ni«* 
może narzucać się czytelnikowi. 

Dajemy co najmniej jedno zdjęcie na każdej stronic. Obra/. w.vv--n hyc ośrod
kiem, wokół którego koncentrują się inne elementy; zasada t,< obowiązuje tak 

Cbj;iśnien'.;i w d r u k o w a n o w w > с < ' a c/.qié /ujęcia po lewej s irmin ' . wyk :vy t м ,.y.' n;"'-
p ) , /ebną czeye fotografii 

strony wewnętrzne numeru, jak pierwszą i ostatnią. Obraz ma pomóc klasyfi
kować wiadomości pod względem ich ważności, koronować tytułową stronę, kot
wiczyć kąty, słowem tworzyć interesującą stronę po to, aby uzupełnić wiadomości 
i prowadzić czytelnika wprost w tekst. 

Interesujące jest zestawienie trzech lub więcej fotografii w pewną tematyczna 
całość. Kombinacje takie bardzo ożywiają stronę i nadają jej dużą lekkość. Można 
przeznaczyć dla fotografii całe strony, wtedy jednak trzeba poświęcić dużo czasu 
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na odpowiednie dobranie różnorodnych obrazów tak, aby mimo wszystko istniał 
między nimi pewien związek tematyczny. 

Strona taka musi posiadać pewną harmonię graficzną — w przeciwnym wy
padku znuży i nie osiągnie zamierzonego efektu. Wydaje się jednak, że najlepiej 

Przykład nieregularnie przyciętego zdjęcia. Zyskire ono na atrakcyjności i wyrazie równo
cześnie urozmaicając stronę 

nie robie tego rodzaju eksperymentów. Gazeta z fotografiami rozrzuconymi w nu
merze jest bardziej czytelna i bardziej lubiana przez odbiorców. 

Innym rodzajem ilustracji jest rysunek — wszelkiego rodzaju mapy, diagramy, 
karykatury. Z pośród map największą popularnością cieszą się u czytelników 
mapy pogody, o ile tylko zrobione są przystępnie i nie gubią się w plątaninie 
linii. Urmeszcza się je zwykle wewnątrz numeru, a czasem nawet na pierwszej 
stronie, zwłaszcza w lecie. 

Ponieważ diagramy łatwiej wyjaśniają osiągnięcia i plany niż całe łamy druku, 
używa się ich coraz częściej. 

Technika karykatury ulega ustawicznym zmianom. Pióro, ołówek, pędzel, osob
no lub razem użyte, w najróżnorodniejszych kombinacjach, dają w uzdolnionych 
rękach dobre i bardzo ciekawe wyniki. Wiele gazet tworzy swój własny styl 
karykatury, związany zwykle z imieniem twórcy. Dużą popularnością cieszą się 
kombinacje fotografii z rysunkiem. Usytuowanie dowcipnego rysunku w całości 
obrazu stwarza doskonałe efekty. 
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Grafiki używa się z powodzeniem do tytułów. Mimo jednak swych walorów, 
nie zastąpi ona nigdy dobrej fotografii. Na zdjęciach bowiem i na dobrym tekście 
opiera się ciągle jeszcze popularność gazety. Wszelkie przeciąganie struny na ko
rzyść rysunku kończy się niedobrze. Lepiej o tym pamiętać. 

' 3 B W t f Ä < * > j g r * t ' t f ^ > ^ ^ - < * w w * * * ^ « * ^ ^ ^ * * r ' ^ ^ """;Ч)1Ц" ^ ^ * S* " ; : ' ~" ' ' ' • " . ' ^ ' - " , - ~- - * * * I F №•» ^ f t - ^ v 

Karykatura może mieć też formę kombinacji fotografii z rysunkiem 

Г. riERWSZA STRONA GAZETY 

W p-acy nad gazetą osiągamy wtedy pełne zadowolenie, kiedy zaczynamy two
rzyć poszczególne jej fragmenty, tj. strony. Materiałem budowlanym są czcionki 
najrozmaitszych wielkości, fotografie, rysunki itp. Czy widzieliście kiedyś archi
tekta bez planów domu, który właśnie buduje? Na pewno nie. Nie można sob'e też 
wyobrazić wydawcy, który by bez planu brał się do budowy dziennika. Wiadomo; 
łatwiej zrobić zmiany na planie, aniżeli w metalowych formach na stole dru
karzy. Każdy redaktor techniczny to potwierdzi. Im bardziej szczegółowy jest 
plan, tym lepiej. Ogólnie przyjmuje się skalę planów 1 : 2. Inne skale nie są 
wygodne. 
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Znane powiedzenie, że dobrym dowódcą jest ten, kto najlepiej improwizuje, 
odnosi się także do dobrego redaktora technicznego. Każdy generał ma plan 
bitwy opracowany w szczegółach. Ale biada mu, jeżeli nie potrafi go zmienić 
zależnie od przebiegu bitwy. Podobnie redakcja musi być ciągle nastawiona na 
zmianę planu gazety, jeśli tylko nadejdą świeższe, ważniejsze wiadomości. To jest 
ów konieczny kompromis między ideałem a praktyką w wydawaniu gazety. 
Przeprowadzanie rewizji planu w ostatniej chwili powinno być monopolem nie 
tylko prasy codziennej, ale i wszelkiego rodzaju periodyków. 

Układanie i montowanie pierwszej strony jest chyba najważniejszą pracą w re
dakcji. Pierwsza strona bowiem stanowi jej legitymację, jest jej kartą wizytową, 
ma sumować wszystkie najlepsze możliwości gazety. Niezależnie od swych zain
teresowań, na pierwszą stronę spojrzą wszyscy. Jest ona wystawą, po której 
bogactwie, smaku w wykonaniu, estetycznym wyglądzie sądzi się o całym nu
merze gazety. Gazeta z dobrą stroną tytułową jest zwykle dobrą i poczytną 
gazetą. 

Rozróżnia się na ogół 7 podstawowych typów układów pierwszej strony: syme
tryczny, balansowy, kwaterowy, trójkątny, cyrkowy, poziomy i funkcyjny. 

U k ł a d s y m e t r y c z n y polega na zestawieniu wiadomości parami na szpal
tach równych rozmiarów pod jednym wspólnym tytułem, o ile kilka szpalt za
wiera jedną wiadomość, lub pod odrębnymi tytułami. Układ tego rodzaju wymaga 
przenoszenia części artykułów do wnętrza numeru. Jest on zresztą rzadko stoso
wany, robi bowiem sztuczne wrażenie, a używają go przede wszystkim dzienniki, 
które chcą zaakcentować swój obiektywizm w stosunku np. do partii politycznych, 
polemik mężów stanu, naukowców itp. Teoretycznie wymaga to oddawania każdej 
ze stron biorących udział w dyskusji równej ilości wierszy i drukowania pole
micznych artykułów parami. Tego rodzaju układ dodaje pracy redaktorowi tech
nicznemu, który zmuszony jest zestawiać wiadomości w figury geometryczne 
a nie według ich ważności. Oczywiście styl ten, odpowiednio zmodyfikowany, 
może oddać czasami duże usługi. 

B a l a n s polega na takim układzie tytułów w stosunku do fotografii i arty
kułów, oraz fotografii i artykułów względem siebie, by na stronie zachować wra
żenie pewnego rodzaju huśtawki szpalt. Trudno tu podawać jakieś szczegółowe 
formuły na otrzymanie takiego stylu. Poniższe jednak uwagi mogą oddać pewne 
usługi nie pozbawionemu fantazji i inicjatywy redaktorowi. 

—• Umieszczać obok siebie fotografie o ciemnym i jasnym tle. 
— Obraz u góry strony równoważyć zdjęciem tej samej wielkości po przeciwnej 

stronie u dołu. 
—• Zdjęcie poziome równoważyć pionowym, mniej więcej w tej samej części 

strony. 
— Tytuły o dużych rozmiarach balansować mniejszymi w innych miejscach 

strony. 
—' W związku z naturalnym ruchem oczu przy czytaniu umieszczać najważniejsze 

wiadomości w prawej części strony. 
— Jednoszpaltowy artykuł przeciwstawiać dwu- lub trzyszpaltowemu portretowi. 
— W dwuszipaltowym artykule umieszczać jednoszpaltowe zdjęcie. 
— Jednoszpaltowy rysunek na kolumnie pierwszej albo drugiej równoważyć dwu-

szpaltowym obrazem w kolumnie przedostatniej. 
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Przykład układu kolumny nazwanego „br.lans' 
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Balans, czyli styl kontrastowy, ma wiele dobrych stron. Artykuły dają się łatwo 
ułożyć odpowiednio do ich ważności, strona jest atrakcyjna, spokojna w układzie 
i łatwa w czytaniu. System ten daje wiele możliwych kombinacji tak, że każdy 
numer może zasadniczo różnić się od poprzedniego. 

Przykład kwaterowego układu strony. A t r a k c y j n e t y t u ł y i zdjęcia w każdej z c r . e rech 
części ko lumny 

U k ł a d k w a t e r o w y polega na podziale strony na 4 części: lewa i prawą górną 
A i В oraz lewą i prawą dolną С i D. Każda z tri i-c łi stanowi dla s.'eb'e całość. Ka,'.da 
ma swe centrum, na którym skupia się uwaga czytelnika, a z kolei każde takie 
centrum ma swój odpowiednik w sąsiedniej części. Może nim byc fotografia, duży 
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Pr/ykłnd typowego układu оолотпояг- koUim 
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tytuł lub po prostu artykuł jedno- lub wieloszpaltowy. Najlepiej jeśli kwatery ba
lansują się na w skos; np. duży artykuł w kwaterze В wymaiga podobnego, lecz 
nieco mniejszego w C, obrazek w A — odpowiedniego w D itp. Oczywiście i tu 
można tworzyć niezliczoną ilość wariantów, z których jeden, najbardziej znany, nosi 
nazwę „kotwiczenie kątów" (np. fotografiami). 

U k ł a d t r ó j k ą t n y charakteryzuje duży, wieloszpaltowy tytuł, od którego 
w dół w ostatniej jego szpalcie, idzie jednoszpaltowy artykuł. Na stronie tworzą się 
w ten sposób regularne trójkąty artykułów zachodzące na siebie. Układ trójkątny 
czyta się bardzo dobrze. Wszystko co ważne jest skoncentrowane w jednym lub 
dwu miejscach. To kondensowanie artykułów i tytułów nie rozprasza, nie dezorien
tuje i nie męczy czytelnika. Strona robi przyjemne i spokojne wrażenie przemy
ślanej pracy. Niestety, ma on i wadę — jest bardzo trudny w opracowaniu i dla
tego rzadko go można zobaczyć, a szkoda! 

Przy u k ł a d z i e c y r k o w y m czytelnik rzeczywiście czuje się jakby był w cyrku 
i oglądał w tym samym czasie pogromcę, żonglera, piękną woltyżerkę; wszystko 
godne uwagi, gdyby tylko można było patrzyć na wszystko równocześnie. 

Strona tego typu odznacza się dużą ilością wielkich tytułów, często drukowanych 
czerwoną farbą. Czytelnik, zupełnie zdezorientowany, zmuszony jest do czytania rze
czy nieraz zupełnie błahych, a podanych jak największe rewelacje. Na krótką metę 
gazety tego typu są nawet lubiane przez czytelnika. Wkrótce jednak jest on tak 
zmęczony iluzją solidnych wiadomości, że zaczyna się oglądać za czymś innym... 

Układ cyrkowy powinno się stosować tylko w pewnych wyjątkowych okazjach, 
np. kiedy się chce czytelnikowi zwrócić uwagę -na reorganizację — odmłodzenie — 
jakie pismo przeszło. Chyba tylko wówczas można mu parę razy zaaplikować tego 
rodzaju szoking pierwszostronicowy. Potem lepiej go unikać, mimo że kiedyś, 
w epoce niczym nie krępowanego rozkwitu prasy, był on bardzo często używany. 

U k ł a d p o z i o m y rozpowszechniony został po drugiej wojnie światowej w prze
ciwieństwie do panujących poprzednio układów pionowych. Pod wieloszpaltowymi 
tytułami drukuje się krótszymi lub dłuższymi prostokątami artykuły, co przypomina 
niejako budowanie ścian z cegieł. 

Jest to styl bardzo dzisiaj popularny. Jest giętki, łatwy w opracowaniu i przej
rzysty. Stosowanie do niego również poziomych fotografii i rysunków daje dobre 
efekty wzrokowe. Dobrze usposabia on czytelnika, ponieważ lepiej czyta się 3 krótkie 
szpalty aniżeli jeden tasiemiec. A poza tym przy złożeniu gazety poziomo wiele 
artykułów pozostaje w całości na jednej lub drugiej połówce. Unika się w ten 
sposób ciągłego przewracania gazety przy czytaniu. 

U k ł a d f u n k c y j n y jest chyba najtrudniejszy do zdefiniowania, ponieważ 
nie ma ściśle określonych wzorów. Jak wiadomo, celem każdego układu jest jak 
najczytelniejsze podawanie wiadomości w formie jak najbardziej zachęcającej do 
czytania. Układ funkcyjny ma ambicję doprowadzenia tej zasady do perfekcji. Po
niżej podajemy kilka jego najczęściej powtarzających się odmian: 

Jedną z nich jest często spotykany tzw. układ lewostronny. Wbrew zwyczajowi 
stosowanemu np. przez amerykańskie gazety, układ ten umieszcza najważniejsze 
wiadomości w pierwszej szpalcie, a nie w ostatniej. Robi się to pod warunkiem, że 
tytuł będzie odpowiednio atrakcyjny tak, aby przytrzymał uwagę czytelnika. Inaczej 
jego oko prześliznie się w prawo. 
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Często u samej góry strony, nad nagłówkiem, spotyka się idący przez wszystkie 
szpalty tytuł do artykułu wewnątrz numeru, tzw. „chorągiewkę". Nierzadko sto
suje się ją równocześnie z artykułem na całą szerokość u góry lub u dołu strony. 
Próbuje się także tę samą „chorągiewkę" stosować wraz z fotografiami i to dużych 
rozmiarów, z objaśnieniami poniżej. 

Gazety o układzie funkcyjnym rzadko rezygnują z indeksu treści na stronie pierw
szej, który ma pomóc czytelnikowi zorientować się w materiale całego numeru. 
Indeks winien być tak ułożony, by informował już na pierwszy rzut oka. Czasem 
może być bardziej szczegółowy, zwracając w krótkich omówieniach uwagę na pewne 
artykuły. Ilustracja i dekoracja graficzna dodają mu atrakcyjności. 

W układzie tym używa się jak najwięcej zdjęć i to w większych rozmiarach 
zgodnie z zasadą, że zdjęcia przekazują wiadomości tak samo dobrze jak słowa. 

Wiele gazet stosuje, jako niewzruszalną regułę, zmniejszanie wielkości druku 
w tytułach ku dołowi strony. Nie stosuje się. lub stosuje bardzo rzadko przenoszenie 
dalszego ciągu artykułów do wnętrza numeru. Jeśli artykuł jest za długi na jedną 
stronę, dzieli się go na kilka odcinków w kolejnych numerach gazety; układ 
funkcyjny poza tym wykorzystując naturalny ruch oka, stara się zawsze tak zmon
tować arkusz, aby w każdym miejscu znajdował się interesujący materiał. Często 
stosuje się kotwiczenie kątów, w szczególności u dołu strony. Czasem używa się nad 
tytułami tzw. „wywołań" w rodzaju: „Wasz korespondent donosi..." Układ ten daje 
dużo światła, przez co uzyskuje się przejrzystość ułatwiającą czytanie i robiącą 
dobre wrażenie. 

Warto jeszcze pamiętać, że 
— artykuły jednoszpaltowe winno się umieszczać z dala od centrum strony — 

najlepiej na pierwszej i ostatniej szpalcie. W ten sposób unika się niebezpieczeń
stwa powstawania w środku arkusza zbyt dużych białych przestrzeni; 

—• jeśli artykuł musi być przeniesiony, należy zmniejszać do minimum dystans 
stron między rozdzielonymi częściami; 

— jeśli artykuł drukowany jest w sąsiadujących ze sobą szpaltach winny one 
zachodzić na siebie przynajmniej na długości 3 cm, inaczej oko błądzi; 

— należy unikać stawiania przy sobie tytułów o jednakowej strukturze, układzie, 
kolorze i wielkości czcionek, tzw. „nagrobków" przez oddzielenie ich od siebie 
fotografiami. 

Problem przenoszenia artykułów z jednej strony na drugą ciągle wywołuje liczne 
dyskusje. Wiele redakcji eliminuje go do minimum. Jak wykazują testy, 60—90°/o 
czytelników gubi się przy czytaniu przerzucanych artykułów lub wT ogóle ich nie 
kolorze i wielkości czcionek, tzw. „nagrobków", przez oddzielenie ich od siebie 
dalszy artykułu drukuje się na odwrotnej stronie z widocznie umieszczonym po
wtórzeniem tytułu. 

III. WNĘTRZE NUMERU 

Wydawcy zgadzają się, że jakość gazety zależy w równym stopniu od pierwszej, 
jak i od następnych stron. Wiadomo, że czytelnicy płacą nie tylko za pierwszą 
stronę, lecz za całą gazetę... Pozostałe strony muszą być opracowane równie troskli
wie i wyglądać równie atrakcyjnie jak pierwsza. A więc każda strona winna po
siadać fotografie; wieloszpaltowych tytułów używamy dalej bez ograniczeń; nasze 
starania stworzenia czytelnikowi maksimum wygody i przyjemności w czytaniu 
pisma nie tracą nic na aktualności. 
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Czy mamy tworzyć wewnątrz numeru działy, osobne strony dla sportu, mody, 
dzieci itp? Owo wydzielanie ma wielu zwolenników ze względu na wygodę, ma 
jednak i swych przeciwników. Powiadają oni, że czytelnika trzeba uczyć intereso
wać się nie tylko ostatnio ogłoszonym zryczałtowanym podatkiem, ale także pró
bować go zająć kryzysem na Dalekim Wschodzie czy trudnościami ekonomicznymi 
kraju. Na nasze losy wpływa przecież ogół spraw, jakie dzieją się wokół nas — 
dobre i złe, smutne i radosne, ważne i błahe. Ażeby zatem odzwierciedlić życie 
takim, jakim ono jest naprawdę, gazeta musi być kalejdoskopem wydarzeń, a nie 
martwym segregatorem. 

PIĘĆ PRZYKŁADÓW UKŁADU 
OGŁOSZEŃ W PRASIE AMERY
KAŃSKIEJ (PRZESTRZEŃ ZAKRE
ŚLONA O Z N A C Z A MIEJSCE 
Z A J Ę T E NA R E K L A M Y ) 

Układ pólpiramidnlny 

Układ piramidalny Układ w kształcie V 

m 
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Jakie zatem znaleźć wyjście z tej sytuacji? Nie rezygnować z działów, ale też 
nie zamykać ich hermetycznie na jednej lub większej ilości szpalt. Duży artykuł 
z dziedziny chemii można zacząć na pierwszej stronie i przenieść go potem do działu 
naukowego. Czytelnik, który czyta tylko ten dział, na pewno poszuka jego po
czątku. Artykuł o morzu można zacząć w dziale morskim, a potem przerzucić go 
do działu poświęconego np. handlowi. Ważne wiadomości ze sportu można z powo
dzeniem zaczynać na pierwszej stronie i przerzucać je następnie do działu sporto
wego. Czytelnik zawsze „przy sposobności" i „po drodze" zainteresuje się jeszcze 
czymś innym. i \ 

Reklamy, których zawsze jest wiele wewnątrz numeru, winny wprawdzie odbijać 
od pozostałego tekstu artykułów, ale i harmonizować z nim. Jest to specjalnie ważne 
przy reklamach, które formatem i tytułem przypominają normalny artykuł. W tym 
przypadku wprowadzenie w błąd czytelnika jest niedopuszczalne. Musi on wiedzieć 
od początku co czyta, a nie dowiadywać się na ikońcu, że stracił czas na przestu
diowanie reklamy, która mu nic a nic nie mogła dać. 

Najbardziej popularnym rodzajem układu reklam i ogłoszeń na stronie jest pira
mida a raczej półpirarnida. Rozpoczyna ją reklama o dużych rozmiarach w prawym 
rogu strony, a dalsze, coraz mniejsze, schodzą schodkami ku lewemu kątowi strony. 
Oczywiście porządek wielkości można odwrócić. Przy ogłoszeniach o małych roz
miarach daje dobre wyniki stosowanie systemu „V" lub podwójnej piramidy, a więc 
dwie półpiramidy schodzą ku dolnemu środkowi strony reklamami coraz mniejszych 
rozmiarów. Niektóre gazety przychylają się do układu wyspowego. Polega on na 
swobodnym rzucaniu reklam jak wysepek w tekście. Strona jednak robi przy nim 
wrażenie bezładu i wykonania w pośpiechu. 

Z przeglądu tych paru wzorów wydaje się, że najlepiej trzymać się układu pira
midalnego: łatwego, ekonomicznego i mdłego wzrokowo. 

Pamiętajmy także o zaopatrywaniu i dalszych stron w ilustracje, względnie w in
nego rodzaju materiał dekoracyjny, który by przyciągał oko czytelnika. Odnosi się 
to również, a nawet przede wszystkim, do artykułów o dużym ciężarze gatunkowym. 

Układ ogłoszeń systemem wyspowym Układ typowy dla magazynów 
8 — Prasa Współczesna i Dawna 
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Przy sprawozdaniach budżetowych, artykułach omawiających zagadnienia gospo
darcze, nie należy zapominać o wykresach, diagramach i mapkach w ciekawych 
miejscach. Jeśli się akurat nie dysponuje odpowiednio dostosowanym do tekstu 
materiałem ilustracyjnym, należy dać jakiekolwiek zdjęcie. Może to być nawet 
gwiazda filmowa — wcale nie będzie razić przy poważnym oświadczeniu męża 
stanu. Przeciwnie, artykuł będzie miał większą szansę, że zostanie przeczytany! 

Nie żałować czasu i wysiłku przy opracowywaniu tego rodzaju artykułów. Zgrabne 
operowanie różnymi formatami druku, zmiany jego wielkości w podtytułach i cy
tatach, wyciąganie ważniejszych partii tłustym drukiem, wiele światła, dobrze 
opracowany indeks, dodadzą mu lekkości. Jest to ważne tym bardziej dzisiaj, kiedy 
artykuły takie nie są rzadkością, wręcz przeciwnie, są powszednim chlebem każdej 
codziennej gazety. 

Wreszcie nigdy nie dość będzie powtarzać, abyśmy poświęcali zawsze tyle samo 
starania wewnętrznym stronom, co pierwszej. Czytelnik winien być zawsze prze
konany, że cała wydawana przez nas gazeta jest dobrze zredagowana, interesująca, 
informacyjnie najświeższa i nie nużąca w układzie. 

Opracował: Jan Piątkowski 



WITOLD GIEŁŻYŃSKI 

Dziennikarze lubelscy 

(Fragment wspomnień) 

W ciągu XIX wieku Lublin wydał wielu dziennikarzy, którzy stali się chlubą 
prasy polskiej, przeniósłszy się do stolicy, że wymienię tylko Klemensa Urmow-
kiego, Jana Czyńskiego, później Bolesława Prusa, Aleksandra Świętochowskiego, 
Wincentego Dawida, Jana Ludwika Popławskiego, Klemensa Junoszę-Szaniaw-
skiego, Andrzeja Struga-Gałeckiego, Bolesława Koskowskiego. 

Na miejscu pozostawali nieliczni, którzy współpracownictwem w pismach tylko 
dorabiali, żyjąc głównie z pracy urzędniczej, nauczycielskiej czy innej. A i ci pisy
wali przeważnie korespondencje, artykuły czy poezje do pism pozamiejscowych. 
W „Kalendarzu Lubelskim" na rok 1899 Ignacy Wolanowski informuje, że kolonia 
dziennikarska w Lublinie składała się wówczas z 6—7 osób, korespondentów pism 
warszawskich. W miejscowej Gazecie nie było ani jednego, gdyż redaktor jej, 
Zdzisław Piasecki zajmował się zawodowo adwokaturą,' traktując dziennikarstwo 
jako zajęcie dodatkowe i przypadkowe. 

Sytuacja zmieniła się po 1905 roku, gdy, dzięki ożywieniu się życia politycznego 
i zniesieniu cenzury, powstało kilka pism w Lublinie. W tym okresie zaczęli wy
rabiać się już zawodowcy dziennikarscy. Nie poszło to łatwo. 

W redakcji Kuriera Lubelskiego po niefortunnych doświadczeniach ze Stodol-
nickim i Fijałkowskim, zrażono się do „fachowców" i zwrócono do laika, Wincentego 
W e i s b e r g a, nie szukającego w piśmie zarobku, lecz ipracy ideowej i pocią
gającej. Przyrodnik z wykształcenia, filozof z zamiłowania, śledziennik z usposo
bienia, nie miał on zdolności twórczych, nic sam nie pisał, za to pracowicie po
prawiał cudze rękopisy, starannie wycinał z innych pism i zabiegał o zjednanie 
sobie sił pisarskich z zewnątrz. 

Ten pozbawiony ambicji autorskich, skrupulatny, drobiazgowy redaktor wypro
wadził dziennik z tarapatów i trzyletnią pracą ipostawił na nogi. Zjednał pismu 
wielu współpracowników zamiejscowych z szerokiego świata odpisywaniem na 
listy i wysyłaniem punktualnie drobnych honorariów. Dość powiedzieć, że w la
tach 1909—1910 pisemko lubelskie w samym Paryżu miało ośmiu współpracowników: 
Szymona Auerbacha *), Leona Góreckiego2), Witolda Giełżyńskiego (pseud. G. Żyń-

*) Znany później pod nazwiskiem Stephane Autoac, współpracownik pism fran
cuskich i polskich, przez jakiś czas referent prasowy ambasady polskiej w Paryżu, 
oddający usługi w prasie paryskiej gen. Władysławowi Sikorskiemu w latach, gdy 
był prześladowany. Interesujący jego artykuł „Inteligencja żydowska a rabinat" 
w nrze Kuriera z 10. II. 1909 r. 

2) Wówczas główny publicysta polityczny Nowej Gazety. Po powrocie do kraju 
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ski i Wig), Jana Hempla (pseud. Jan Bezdomny), Zygmunta Jabłońskiego (pseud. 
Zych), Jerzego Kurnatowskiego3), Juliana Unszlichta4), Józefa Wasercuga5). Ze 
Szwajcarii nadsyłał korespondencje S. DrzewieskiG), z Belgii Józef Zajączikiewlicz 
(Jot. Zet.). Prawie wszyscy ci, wówczas początkujący dziennikarze, zdobyli sobie 
nazwiska w prasie. 

Wincenty Weisberg ustąpił z Kuriera, gdyż wskutek coraz ostrzejszego antykle-
rykalnego nastawienia pisma, pozycja jego ze względu na pochodzenie, stawała 
się drażliwa. Miejsce jego zajęła Stefania B o j a r s k a (St. Poraj), działaczka lu
dowa starej daty, raczej chłopomanka. Chodziła w chustce na głowie, w kożuchu 
i wysokich butach. Całymi miesiącami zamieszkiwała po chałupach chłopskich, 
zwłaszcza w Rudach pod Puławami, ucząc dzieci i oświecając dorosłych. Mówiła 
płynnie i z zapałem, pisała rozwlekle i wodnisto. Na polityce się nie znała, za to 
fanatycznie wierzyła w oświatę ludową, obyczaj wiejski i feminizm. Ktoś złośliwy 
nazwał ją świecką bigotką. A była to prawdziwa entuzjastka ludu. 

Następcą jej na fotelu redakcyjnym został działacz i myśliciel wysokiej miary, 
Jan H e m p e 1. Pochodzenia ziemiańskiego, zerwał ze swoją sferą i rodziną. Po 
ukończeniu szkoły miernictwa w Warszawie, podróżował po całym świecie, zjeździł 
Europę, był w Japonii i w Indiach, wreszcie 6 lat spędził w Brazylii, jako nauczy
ciel, geometra i redaktor. W Paryżu zetknął się z Żeromskim, stałym czytelnikiem 
i przyjacielem Kuriera Lubelskiego od chwili jego powstania7) i za jego namową 
wszedł w stosunki z tym pismem, zrazu nadsyłając prace z daleka, potem reda
gując pismo na miejscu. 

Zamieszczając 8 lipca 1908 r. pierwszy „List z Ameryki" Jana Hempla (bawią
cego już w Paryżu), redakcja poprzedziła go krótką rekomendacją autora, jako 
działacza społecznego, który po dłuższym pobycie w Paranie dokładnie poznał tam
tejsze stosunki. Toteż początkowo Jan Hempel, używający też pseudonimu Jan 
Bezdomny, opisuje przeważnie życie Polaków w Brazylii i drukuje nawet dwie 
dłuższe nowele na tym tle. Przebija w nich antyklerykalizm, panteizm, pogarda 
polityki. Następnie, zdradzając miejsce swego pobytu, przesyła wrażenia z Francji, 
którą zwiedza na rowerze (maj 1909 г.). W roku 1910 zasiada już przy biurku 

redakcyjnym w Lublinie. Nadaje Kurierowi piętno organu bojowego. Zwolna, 
zrazu ostrożnie, później coraz śmielej ujawnia swe głębsze poglądy areligijne, 
moralne, społeczne i kulturalno-obyczajowe, zajmując wręcz rewolucyjne stano
wisko wobec utartych w tych dziedzinach pojęć. Polityką wciąż nie interesuje się. 

Formułuje też pozytywnie swe zasady filozoficzne: Celem życia jest walka 
o świadomy cel, tylko ona daje zwycięstwo, Wszelki postąp etyczny i duchowy 
z materialnego postępu wynika, Podniesienie narodu — to etyczne podniesienie 
samego siebie, potęga narodu — to własna potęga etyczna. Głoszoną przez siebie 
moralność wywodzi z prasłowiańskich, praaryjskich źródeł, uważając ją za wyższą 

pisujący pod własnym nazwiskiem, krytyk filmowy. Zmarł na samym początku 
wojny 1939 r. 

3) Znany teoretyk solidaryzmu, profesor ekonomii politycznej. 
4) Początkowo soc ja lny -demckra ta , przeszedł za granicą (po rewoluc j i 1905 r.) 

w kierunku nacjonalizmu i katolicyzmu. Został księdzem-jezuitą, wybitnym kazno
dzieją. Pozostał we Francji na stałe. Pamiętny jego artykuł w Kurierze Lubelskim: 
„Antygoizm i antysemityzm" (5. VII. 1910 г.). 

5) P o powrocie do k ra ju zmienił nazwisko na Wasowski . Życie i p raca ogólnie 
znana . Z m a r ł w 1947 r. 

6) Przed zgonem w 1956 r. wicedyrektor działu oświatowego w UNESCO. 
7) Żeromski specjalnie dla Kuriera napisał nowelkę „Z odczytem", drukowaną 

w 1906 r. 
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i-pełniejszą od etyki chrześcijańskiej pochodzenia semickiego. Przypowieści ewan
gelicznej o samarytaninie przeciwstawia podanie pogańsko-polskie o gościnności 
Piasta. Dziennikarska wizytacja lubelskich zakładów dobroczynnych daje mu 
okazję do bezwzględnej i zasadniczej krytyki filantropii, która w niczym się nie 
przyczynia do usunięcia straszliwej chronicznej choroby społecznej, zwanej nędzą. 
Przyczyn chorobę tę wywołujących, warunków dzięki którym ona powstaje, nie 
dotyka; mało tego — ona całą działalnością swoją usiłuje te prawdziwe przyczyny 
zamaskować, ukryć, jakąś maścią zamazać prz&d oczami społeczeństwa. 

Dopatrując się w etyce chrześcijańskiej, wywodzącej się z ducha semickiego, 
połowiczności i obłudy, Jan Hempel był bezkompromisowcem w życiu i w swych 
pismach. Wegetarianin, amtyalkaholik, niemal asceta, w każdej dziedzinie i w każ
dej kwestii miał własny, ugruntowany i wykończony pogląd, który propagował 
i wprowadzał w czyn. Był apologetą wolności człowieka, wrogiem militaryzmu, 
nacjonalizmu, szowinizmu. Ale sam był fanatykiem swych wierzeń i nie tolerował 
innego zdania. Krańcowością poglądów i ostrym ich formułowaniem zrażał nieraz 
nawet postępowych i wolnomyślnych czytelników Kuriera, a innych ludzi oburzał 
i wyprowadzał z równowagi, zwłaszcza sądami o rodzinie, religii chrześcijańskiej, 
alkcji charytatywnej itp. 

Na łamach Kuriera istniała jednak wielka tolerancyjność. Dr Mieczysław Bier
nacki, będąc jego duchowym kierownikiem, zgadzał się na polemizowanie nawet 
z własnymi poglądami, z czego np. skorzystał Z. Jabłoński, wytykając mu nie
słuszne uprzedzenie do socjalizmu polskiego. W ogóle najbardziej lewicowi pisarze 
mogli tam śmiało wypowiadać się. Toteż Jan Hempel długo korzystał z tej trybuny. 
Dopiero procesy o bluźnierstwo wytoczone za jego artykuły i zawieszenie z tego 
powodu pisma przez sąd, zmusiło redakcję do większej ostrożności. Od 1914 roku 
zaczął się Heirnpel od Kuriera oddalać. 

Oprócz licznych artykułów, rozrzuconych po pismach, z których większość jednak 
ukazała się w Kurierze Lubelskim, wydał osobno kilka niewielkich rozmiarami, 
lecz wartościowych prac: Kazania polskie (Kurytyba), Kazania Piastowe (Bielsk 
Śląski), Bohaterska etyka Ramajany (Lublin), Socjalizm odrodzony (Lublin), 
Stanowisko pracy w rozwoju społecznym (Warszawa). Wybitny ten publicysta i my
śliciel zasługuje na monografię8). 

Uzupełniał go doskonale w Kurierze Zygmunt J a b ł o ń s k i , lublinianin z uro
dzenia, przywódca młodzieży gimnazjalnej podczas strajku szkolnego w 1905 г.. 
potem absolwent Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu i doktor nauk społecznych 
uniwersytetu brukselskiego. Żywiołem jego była polityka, której oddawał się od 
najmłodszych lat w Związku Młodzieży Socjalistycznej, w szeregach PPS, na łamach 
Kuriera i wreszcie w ruchu „zaraniarskim". Pisał łatwo i lekko, polemizował na
miętnie, lubował się w felietonach i persyflazach. Byłby zajął czołowe stanowisko 
w prasie polskiej. Zmogła go ciężka depresja porev.olucyjna; jego żywy tempe
rament nie mógł znieść pustki i beznadziejności poprzedzającej pierwszą wojnę 
światową. Nie stało mu cierpliwości, żeby jej doczekać. W końcu 1911 roku po
pełnił samobójstwo; odratowany żył jeszcze półtora roku z kulą w głowie, utra
ciwszy poprzednie walory umysłowe, chory i przygaszony. Zmarł w 1913 r. w Szwaj
carii na stole operacyjnym podczas wyjmowania 'kuli. 

8) O fascynującym wpływie, wywieranym przez Jana Hempla na lubelską mło
dzież pracującą, ciekawe szczegóły podaje b. zecer Józef D o m i n k o, Z minionych 
lat (1945). Ostatnio ukazały się o nim wspomnienia siostry, Wandy Papiewskiej. 
Wydała je „Książka i Wiedza". 
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Ci zawodowi dziennikarze nie podołaliby pracy redakcyjnej, gdyby nie korzystali 
ze współpracy, przeważnie bezinteresownej, osób władających piórem spośród 
inteligencji miejscowej, zarobkującej na innych polach. Należeli do nich; Franciszka 
A r n s z t a j n o w a , poetka lubelska, związana z miastem od wielu pokoleń, żonb 
wziętego lekarza i powszechnie szanowanego obywatela; Eugeniusz S o k o ł o w s k i , 
właściciel Sieprawek, pięknego majątku pod Lublinem, erudyta, kolekcjoner dzieł 
sztuki i wielki ideowiec, lecz o umyśle chaotycznym, a przede wszystkim oryginał, 
przypominający nie tylko wyglądem Don Kichota; Tomasz N o c i z n i c k i , znany pu
blicysta i działacz chłopski; Maria О г s e t t i, spółdzielczym i chłopomanka z zie
miańskiej, prawie arystokratycznej rodziny, duch wolny i niespokojny, więcej 
anarchistka. niż demokratka; trzej kolejni recenzenci teatralni: Jan I w a ń s k i , 
obszarnik z poctiodzenia, adwokat z zawodu, poeta z zamiłowania, człowiek po
stępowy i ofiarny, pierwszy fundator szkoły rolniczej w Krasieninie, który w ręce 
Ireny Kosmowskiej złożył na ten cel 6 tysięcy rb., dalej Kazimierz G ł ę b o c k i , 
zwany „Kilogramem" od podpisu pod recenzjami: „kg", syn Teofila — przed laty 
redaktora i wydawcy miejscowego organu, zdolny teatroman, który później prze
szedł do Ziemi Lubelskiej; wreszcie Kazimierz S w i e г с ze w s к i, nauczyciel lite
ratury w gimnazjum, rozmiłowany w teatrze. O sztukach plastycznych pisywał 
artysta malarz i esteta Konstanty К i e 11 i с z - R a y s к i, o muzyce inż. Fran
ciszek P a p i e w s k i , o literaturze Stanisław A d a m c z e w s k i (autor monografii 
o Żeromskim Serce nienasycone) i wielu innych, którzy pisywali rzadziej lub 
dorywczo. 

Wśród prac tych ostatnich na specjalne zaznaczenie zasługuje artykuł sędziwego 
T. T. J e ż a o powstaniu Ligi Polskiej i Skarbu Narodowego (18. XI. 1908 г.), ar
tykuły Rosjanina z Lublina Mikołaja K r y l e n k i, późniejszego „gławnowiercha" 
Czerwonej Armii i pierwszego prokuratora Związku Radzieckiego9) oraz spra
wozdanie z dorocznego zebrania Towarzystwa „Przyszłość", podpisane literami В. В,. 
zamieszczone w numerze 255 z dnia 8-go listopada 1912 roku. Była to pierwsza 
drukowana praca młodocianego wówczas Bolesława B i e r u t a , późniejszego Pre
zydenta Rzeczypospolitej Ludowej i I sekretarza КС PZPR. 

Wśród wszystkich ówczesnych stałych i przygodnych współpracowników Kuriera 
Lubelskiego wiedzą, talentem i swadą pisarską wyróżniał się dr Mieczysław 
B i e r n a c k i , inicjator, inspirator i właściwy naczelny redaktor pisma przez 
cały czas jego istnienia. Inni się zmieniali, on trwał. Był motorem i mózgiem 
wydawnictwa. 

Urodzony w r. 1862 we wsi Goniszcze w Kaliskiem, na samym pograniczu Poz
nańskiego, uczęszczał do szkół w Ostrówki Wielkopolskim, toteż niemiecki znał 
lepiej od rosyjskiego. Ukończył uniwersytet dorpacki w czasach pełnego jego roz
kwitu, po czym uzupełniał jeszcze studia medyczne na uniwersytetach niemieckich. 
W Lublinie osiadł jako lekarz około roku 1890 i wkrótce zdobył sobie rozległą prak
tykę, zwłaszcza zasłynął jako doskonały diagnosta. Posiadał wszechstronne zainte
resowania i uzdolnienia. Grał z zamiłowaniem na fortepianie, znał gruntownie 
literaturę polską i obcą, kochał sztukę w każdym jej przejawie, interesował się 

9) Charakterystyczne są zwłaszcza 3 jego artykuły, podpisane pseudonimem 
A. Bram: w nrze z 26 i 27 kwietnia 1912 r. „Aleksander Hercen", z 19 i 25 wrze
śnia t. r. „Sytuacja wyborcza w Chełmszczyźnie" i 18 czerwca t. r. „Finis Fin-
land'ae", który to okrzyk wydał Puryszkiewicz w Dumie z powodu przyjęcia ustawy 
przekreślającej autonomię tego kraju. Sens tego artykułu napisanego z pasją mieścił 
się w zdaniu: P. Stołypin z taką samą przyjemnością, z jaką rujnuje wolność ji*n~ 
la.ndzką, zrujnowałby wolność w całej Europie, 
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zagadnieniami społecznymi, pasjonował s'ię namiętnie szachami, potem zajął się 
publicystyką polityczną. 

W końcu XIX wieku, gdy wszelka szersza akcja polska była zakazana, wkrótce 
po przybyciu do Lublina, dr Biernacki zwrócił uwagę na sprawy i bolączki miej
scowe: był inicjatorem Towarzystwa Pożyczkowo Oszczędnościowego dla chrześcijan, 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, Towarzystwa Higienicznego. Wiele zrobił 
dla rozwoju urbanistycznych urządzeń miasta, zwłaszcza zwalczając warunki kon
cesji na zaprowadzenie wodociągów, uciążliwe, wprost rujnujące dla miasta, ko
rzystne jedynie dla przedsiębiorcy. Zresztą nie było żadnego szerszego zamierzenia 
społecznego, w którym by nie uczestniczył, począwszy od zwalczania cholery czy 
budowy rzeźni, skończywszy na Towarzystwie Muzycznym i walce o szkołę polską. 

Rok 1905, tworzący przewrót w nastrojach społeczeństwa polskiego i jego możli
wościach organizacyjnych, otworzył też drogi dla szerszej akcji dr Biernackiemu, 
pozwalając rozwinąć pełnię inicjatywy i niespożytej energii jego bogatej naturze. 
Wespół z Żeromskim zakłada Towarzystwo szerzenia oświaty p i n. „Światło", któ
rego jest prezesem, inicjuje Bibliotekę Publiczną im. Łopacińskiego w Lublinie, 
wreszcie stwarza postępowy i demokratyczny dziennik, który przez 10 lat swej 
egzystencji przeorał zacofane miasto prowincjonalne i jego rozległą okolicę, czyniąc 
z nich awangardową redutę nowych idei i śmiałych poczynań, W okresie między 
rewolucją 1905/6 roku a pierwszą wojną światową Kurier Lubelski odegrał histo
ryczną rolę propagatora Nowej Polski: — ludowej, wyzwolonej z pęt zacofania, 
wyzysku i niewoli, godnej naszych Wieszczów, bohaterów i reformatorów. Ten kie
runek i rozmach nadał mu dr M. Biernacki. 

Obdarzony bojowym temperamentem, odwagą cywilną i trafnym krytycyzmem, 
zjednał sobie grono szczerych i oddanych zwolenników, ale też jeszcze więcej wro
gów w parafia ńskim i kołtuńskim światku. Stał się też wkrótce przedmiotem oso
bistych napaści i politycznych ataków, jako widoma głowa całej lubelskiej lewicy, 
wrogiej rządowi obcemu, ale także opozycyjnej wobec zaśniedziałości obyczajowej, 
przywilejów stanowych i oportunizmu własnego społeczeństwa. Wszystkie walki 
wewnętrzne na gruncie lubelskim, chociażby z dala od niego zaczęte, w końcu 
koncentrowały się wokół niego i w niego mierzyły. 

Dla przykładu przypomnimy głośną na cały kraj sprawę dr Stefana Rudzkiego, 
przywódcy PPS w Lublinie, zdekonspirowanego w 1905 roku, w następnym zaś 
aresztowanego, więzionego, deportowanego, zagrożonego nawet karą śmierci. Prze
brnąwszy wszystkie te niebezpieczeństwa, zdołał wreszcie wydostać się z granic ce
sarstwa rosyjskiego i chciał osiedlić się we Lwowie. W tym celu rozpoczął starania 
o asystenturę przy uniwersytecie. Tamtejsza Narodowa Demokracja, rządząca na 
wydziale medycznym, zwróciła się o referencje do współideowców lubelskich. 
Na to ci tylko czekali; dr Bronisław Malewski z Nałęczowa scharakteryzował 
dr Rudzkiego, jako wybitnego członka krańcowej partii o dążeniach antynarodo-
wych i podzielił obawy co do dalszej działalności Rudzkiego na gruncie lwowskim. 
Jeszcze jaskrawiej wypadła opinia posła endeckiego Nakoniecznego; wreszcie prze
słano zbiorowy protest 30 „narodowców" lubelskich przeciwko dopuszczeniu do 
wykładów we Lwowie socjalisty i wywrotowca. Kandydatura Rudzkiego została 
utrącona10). W Lublinie zawrzało. Dr Biernacki napisał w Kurierze artykuł pt. 
,.Zawziętość partyjna" (22 sierpnia 1907 г.). Inni lekarze miejscowi: dr Jaczewski 
i dr Staniszewski, ludzie postępowi, lecz dalecy od socjalizmu, wystąpili z listami 

10) Znalazł on pracę w sanatorium dr Dłuskiego pod Zakopanem i wyrobił się 
na znakomitego ftizjologa, praktykującego w Warszawie w czasie międzywojennym. 
Zmarł podczas okupacji zaraziwszy się tyfusem od pacjenta. 
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otwartymi „W doniosłej sprawie etycznej", piętnującymi uniemożliwienie pracy 
zarobkowej i naukowej wygnańcowi, prześladowanemu przez carat, świetnie za
powiadającemu się lekarzowi. Dr Malewski tłumaczył się w Ziemi Lubelskiej 
(26. VIII. 1907 г.): zapytany prywatnie przez jednego z kolegów lekarzy ze Lwowa, 
co do przekonań politycznych i działalności dr Rudzkiego, w formie najzupełniej 
ogólnikowej zaznaczyłem to, co dla nikogo w Lublinie nie było tajemnicą. Spot-
kawszy zaś nazajutrz dr Biernackiego na dworcu kolejowym, napadł na niego 
i czynnie znieważył. Sprawa poszła na drogę postępowania honorowego. Zebrał się 
w Warszawie sąd obywatelski (styczeń 1908 г.), którego okład stanowili: Dominik 
Ane, Kazimierz Chełchowski, Aleksander Jackowski, Bolesław Jakimiak, Józef 
Kamiński, Walenty Kamocki, Władysław Chrzanowski, Gustaw Daniłowski, Edward 
Orłowski, Rafał Radziwiłłowicz i Aleksander Świętochowski. Większością jednego 
głosu sąd uznał, że dr Malewski, odpowiadając na zapytanie ze Lwowa dał o dr 
Rudzkim tylko referencje, nie występował z własnej inicjatywy, nie popełnił więc 
denuncjacji i działał zgodnie z etyką, wskutek czego wywody dr Biernackiego 
w art. „Zawziętość partyjna" nie były ani uzasadnione, ani etyczne. Natomiast 
jednogłośnie uchwalił, że jakiekolwiek powodowały dr Malewskim motywy, zawsze 
uznać należy jego brutalny postępek za nieuzasadniony i nieetyczny. Co do pierw
szej części wyroku pięciu arbitrów, wymienionych na końcu, zgłosiło votum se
paratum, obszernie umotywowane. Jest to wywód etyczny na najwyższym poziomie, 
zakreślający granicę walki partyjnej i formułujący zasady tolerancji przekonań. 

Sprawa była szeroko omawiana przez prasę warszawską, galicyjską i lubelską. 
Nawet Goniec Polski Stodolnickiego zabrał głos w artykule zatytułowanym: „Ban
dyta asystentem Uniwersytetu Lwowskiego". 

Już poprzednio wzmiankowaliśmy o atakach polemicznych przeciwko dr Bier
nackiemu z różnych okazji. Jedna z największych batalii, jaką mu wytocziono 
odbyła się w październiku 1910 r. Przypominamy tę sprawę jako dowód wielkiej 
odwagi cywilnej leadera postępu lubelskiego. Od dawna opowiadano sobie w mie
ście o nadużyciach popełnianych przez pewnego lekarza urzędowego, zajmującego 
jednocześnie honorowe stanowisko prezesa Towarzystwa Lekarskiego. Dr Bier
nacki napisał artykuł pt. „Bagienko", poruszając sprawę etyki lekarskiej. Towa
rzystwo ujęło się za swym prezesem, pociągając autora, a swego członka do od
powiedzialności organizacyjnej. Ten wystąpił ze śmiałym atakiem na samo Towa
rzystwo w artykule „Moralność cechowa". Wywiązała się polemika z Ziemią Lu
belską, sprawa nabrała rozgłosu, poświęcił jej korespondencję Kurier Poranny, sym
bolicznie nazywając dr Biernackiego „lubelskim wrogiem ludu". 

Istotnie, mTał on dużo cech wspólnych z bohaterem dramatu ibsemowskiego, 
który twierdził, że mniejszość ma zawsze rację... walcząc za prawdy, zbyt krótko 
jeszcze znajdujące się w świadomości ludzkiej, ażeby mogły pozyskać większość. 
Lubelska sobowtór duchowy dr Stockmama tak wierzył w słuszność siwych pogilą-
dów, że nie bał się osamotnienia w ich obronie, a tym bardziej pozostania w mniej
szości. Uznawał większość w decyzjach, jak każdy demokrata, ale żądał prawa 
głosu i krytyki dla mniejszości. Powstaje tak często tragiczna sytuacja — pisał 
w 1906 r. (10 VIII) — mniejszość ma słuszność, logikę i rację, — większość zaś 
władzę. Nadużyciem tej władzy jest, gdy większość w swym bezkrytycznym zaśle
pieniu widzi wroga ludu w człowieku, którego nie rozumie, ;— a który \niesie nową 
ideę i nowy kierunek; 'nadużyciem, gdy ,pozbawia inne kierunki słusznie przyna
leżnych im przedstawicieli, nadużyciem, gdy przyswaja sobie ideę mniejszości i wy
koślawia ją do niepoznunia, wykluczając autorom możność bronienia swej idei. 
W tych słowach brzmiała skarga światłego obywatela na przemoc duchową bez-
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myślnego tłumu. Tak sformułowana została najczystsza zasada demokratyczna „lu
belskiego wroga ludu". 

Głównym antagonistą dr Biernackiego w Ziemi Lubelskiej był Tadeusz С i-
ś w i c к i, syn wziętego adwokata, leadera Narodowej Demokracji na gruncie lu
belskim. Ukończywszy w 1899 r. gimnazjum lubelskie ze złotym medalem, Ta
deusz Ciświcki wstąpił do Instytutu Technologicznego w Petersburgu i był już 
bliski dyplomu inżynierskiego, gdy Rosję opanował ruch rewolucyjny w 1905 r: 
i nastąpiło powszechne ożywienie polityczne. Tadeusz Ciświcki wrócił do Lublina 
i poświęcił się pracy w Narodowej Demokracji, a głównie w jej miejscowym orga
nie. Obdarzony fenomenalną pamięcią, oczytany w historii i literaturze, posiadający 
łatwość pióra i zacięcie polemiczne, stał się zawziętym szermierzem kierunku na
rodowego, odważnym w walce z obcym rządem i n Le bezpiecznym dla przeciwników 
ideowych we własnym społeczeństwie. On to prowadził najbardziej zajadłe kam
panie przeciwko Kurierowi Lubelskiemu i jego kierownikom, z zasady nie podpi
sując się lub ukrywając pcd kryptonimami. Ale spod jego pióra wyszły też śmiałe 
i nieodparte ataki antyrządowe. Zwłaszcza na upamiętnienie zasługuje świetna po
lemika z urzędówką Lublinskimi Gubernskimi Wiedomostiami: „Czy Lublin był 
miastem rosyjskim i prawosławnym", operująca miażdżącymi argumentami histo
rycznymi i zjadliwą ironią. W państwie polskim Tadeusz Ciświcki, już jako czło
wiek prawie 40-letni, wstąpił na Uniwersytet Poznański i ukończył wydział praw
ny. Pracował w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Umarł przedwcześnie, nie wy
zyskawszy ani swych wybitnych zdolności ani wszechstronnej wiedzy humanistycz
nej. Brakowało mu równowagi duchowej przy posiadaniu innych walorów umy
słowych. Był to bez wątpienia utalentowany publicysta, ale traktujący swe dzien
nikarstwo tylko po amatorsku. 

Natomiast pierwsze bez wątpienia miejsce wśród lubelskich zawodowców dzien
nikarskich należało do Daniela S l i w i c k i e g o , który przez 14 lat prowadził 
Ziemię Lubelską, łącząc pracę dzieniniikarską z polityczną. Urodzony w 1873 roku 
w Warszawie, jako syn majstra tapicerskiego teatrów warszawskich i brat zna
komitego aktora Józefa Sliwickiego, długoletniego prezesa Związku Artystów Scen 
Polskich (ZASP), otrzymał zrazu wykształcenie zawodowe stolarza. Ale wrodzone 
zamiłowanie do wiedzy i wyniesiony z domu gorący patriotyzm skierowały go ku 
polityce. Samokształceniem i udziałem w konspiracji narodowej rozszerza swe 
horyzonty myślowe. W 1894 r. zostaje aresztowany i osadzony w Cytadeli. Spędza 
tam 19 miesięcy bez badania, co doprowadza go do takiego rozstroju nerwowego, 
że w celu samobójczym podpala pod sobą siennik. Wreszcie ten czyn Iszaleńczy 
i starania rodziny sprawiają, że zostaje zwolniony za kaucją. Wyjeżdża za granicę. 
przebywa w Krakowie, Lipsku, Paryżu, odbywając studia uniwersyteckie i biorąc 
czynny udział w życiu Polonii. Wtedy też próbuje swego pióra, pisząc korespon
dencje, artykuły i poeizje. Praca w charakterze bibliotekarza w paryskiej Bibliotece 
Polskiej pogłębia jego wiedzę historyczną i literacką. Około 1901 r. osiada w Kra
kowie, pracuje w redakcji Nowej Reformy, pisuje do Teki, bierze udział w życiu 
akademickim i politycznym. W charakterze emisariusza odwiedza zagrożone pla
cówki polskości: Górny Śląsk, Chełmszczyznę, kolonie polskie w Rosji. W okresie 
„wolnościowym" (1905 r.) wraca do Kongresówki i pod przybranym nazwiskiem 
Antoniego Wojciechowskiego obejmuje redakcję Głosu Radomskiego. W 1907 r. 
zostaje aresztowany z powodu nieukończonej dawnej sprawy nielegalnego wyjazdu 
za granicę w wieku poborowym, ukrywania się pod fałszywym nazwiskiem i akcji 
patriotycznej. Dzięki zabiegom brata Józefa udaje się sprawę zatuszować i Daniel 
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Sliwicki ustala się w Lublinie, obejmując redakcję Ziemi. Z walorami pisarskimi 
łączy on zdolności administracyjne. Pracowitością i solidnością dochodzi do prze
jęcia wydawnictwa na własność, rozwinięcia go i zaopatrzenia we własną dru
karnię. Emancypuje się też spod wpływów Narodowej Demokracji, idąc za kie
runkiem niepodległościowym, przeciw ugodowości endecji. W latach wojny po
piera ruch legionowy. Umarł w sile wieku 23 stycznia 1921 г., pozostawiając pro
sperujący warsztat prasowy rodzinie. W wydaniu książkowym wyszło jego studium 
Twórczość literacka Stanisława Wyspiańskiego. Daniel Sliwicki, jako redaktor 
i wydawca, wychował kilku młodych dziennikarzy na gruncie lubelskim, wśród 
których wymienić należy Wiktora Wronę i Franciszka Głowińsikiego. 

Wiktor W r o n a , pochodzący z rodziny chłopskiej, odznaczał się jednak po
wierzchownością, manierami i gustami wielkopańskimi. Jeszcze jako uczeń szkoły 
im. Staszica w Lublinie rozpoczął pracę w Ziemi Lubelskiej, kontynuował ją pod
czas studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wielkiego rozgłosu nabrał proces 
jego z pewnym księdzem-degeneratem. Wrona zdemaskował go, jako demoralizatora 
młodych chłopców ze swojej wsi. Niedoświadczony młodzieniec tytułem' kary i za
dośćuczynienia zażądał od księdza pewnej kwoty na cele narodowe. Działo się to 
w czasie wyodrębniania Chełmszczyzny, na której terenie przebywał niegodny 
kapłan. Ksiądz zapłacił żądaną sumę i zadenuncjował Wronę przed władzami car
skimi o wymuszanie pieniędzy na cele antypaństwowe. Proces odbył się w Siedl
cach w 1913 roku przed Sądem Okręgowym. Rozprawa, częściowo prowadzona przy 
drzwiach zamkniętych, przyniosła rewelacje kompromitujące księdza. Oskarżony 
Wrona został uniewinniony. Wybuch wojny światowej pogrążył tę sensacyjną 
sprawę w zapomnienie. W Polsce niepodległej Wiktor Wrona zmienił naz
wisko na Lamötte, poświęcił się 'służbie administracyjnej, został starostą pińczow-
sk'im, potem wojewodą pomorskim. Do dziennikarstwa już nie wrócił. 

Większą pociechę miała prasa polska z drugiego wychowanka Ziemi Lubel
skiej — Franciszka G ł o w i ń s k i e g o . Urodzony 29-go stycznia 1894 r. w War
szawie, kształcił się w gimnazjum siedleckim, a od strajku szkolnego — w polskiej 
szkole lubelskiej, którą ukończył w 1913 r. i udał się na dalsze studia do Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Od 1912 r. zaczął współpracować z Ziemią Lubelską, pisując 
pod pseudonimem Tadeusza Bronicza. Podczas wojny wstąpił do Legionu Wschod
niego, wskutek jednak odmowy przysięgi na wierność cesarzowi austriackieir u zo
stał internowany i po przebyciu ciężkiego tyfusu plamistego zwolniony z obozu 
w 1918 r. Wówczas powrócił do pracy w Ziemi Lubelskiej na stanowisku sekre
tarza redakcji. Następnie wydaje pismo satyryczno-humorystyczne Śmiech i dwu
tygodnik Przegląd Kobiecy oraz prowadzi biuro ogłoszeń „Rdklama". Od roku 1923 
kieruje Ekspresem Lubelskim, bęjdącym mutacją warszawskiego Ekspresu Poran
nego, a także wydaje dwutygodnik pod nazwą Przegląd Lubelsko-Kresowy (1924-5). 
W roku 1929 przenosi się do Warszawy, uczestnicząc w tzw. „czerwonej prasie". 
Wtedy też wchodzi do Rady i Zarządu Związku Wydawców i od 1933 roku zostaje 
jego wicedyrektorem oraz redaktorem organu związkowego Prasa, pełniąc te obo
wiązki do wybuchu wojny. W ciągu siedmioletniego istnienia tego pisma, omawia
jącego sprawy zawodowe dziennikarstwa polskiego, zamieścił tam 35 artykułów 
podpisanych własnym nazwiskiem, nie licząc drobnych wzmianek i sprawozdań. 
Wojna nie przerwała jego działalności prasowej. Bierze udział w konspiracyjnej 
prasie Delegatury Rządu, jest redaktorem i naczelnym publicystą organu central
nego Rzeczpospolita. Aresztowany przez Gestapo 2 lutego 1944 r. po dwumiesięcz
nym pobycie na Pawiaku został wywieziony do obozu w Gross-Rosen, gdzie ślad 
po nim zaginął. 



ZYGMUNT ŁUKAWSKI 

Bibliografia prasy polskiej w Rosji 
ш łatach 1917—1920 

(UWAGI WSTĘPNE) 

Tradycje czasopiśmiennictwa polskiego w Rosji sięgają lat trzydzie
stych XIX w. kiedy to powstaje w 1830 r. Tygodnik Petersburski. 
Poprzez Egidą, Słowo J. Ohryzki (1859), Co Bóg dał F. Ejsmonta (1872), 
Kraj Erazma Piltza (1882—1909) nić tych tradycji ciągnie się do XX w. 
Po rewolucji 1905—1907 r. następuje znaczne ożywienie prasy polskiej 
w Rosji. Powstają 2 pierwsze dzienniki polskie: kijowski i petersburski, 
oraz kilka tygodników politycznych i kulturalnych. Wspomniane czaso
pisma powstają przeważnie w 3-ch miastach: Kijowie, Petersburgu i Mo
skwie. Nic zresztą dziwnego — miasta te były największymi ośrodkami 
politycznymi i kulturalnymi państwa rosyjskiego, mieszkała w nich 
pewna ilość ludności polskiej, posiadającej własne ośrodki kulturalne. 
Przewaga liczebna prasy polskiej, wychodzącej w tych miastach, w porów
naniu z innymi miastami i rejonami państwa rosyjskiego była w tym cza
sie znaczna. Utrzyma się ona w zasadzie do końca omawianego przez 
nas okresu tzn. do 1920 r. 

W czasie I wojny światowej notujemy dalszy poważny wzrost prasy 
polskiej w Rosji. W rezultacie wojny — wskutek dobrowolnej i przede 
wszystkim przymusowej emigracji — znalazło się w Rosji okoïo 1,5 min. 
ludności polskiej z Królestwa. Dla prasy polskiej wytworzyły się lepsze 
warunki. Nie mówiąc już o tym, że powiększył się zasięg jej oddziały
wania, powiększył się także krąg ludzi, trudniących się dziennikarstwem. 
Rzecz jasna, większość dziennikarzy przybyłych w tym czasie do Rosji, 
poważnie wzmocniła skład redakcji istniejących i nowopowstałych cza
sopism polskich. Razem z dziennikarzami były przewiezione do Rosji 
niektóre wydawnictwa (Mucha warszawska) co też powiększyło stan 
liczebny prasy polskiej. Na polepszenie warunków czasopiśmiennictwa 
polskiego niewątpliwie miał wpływ i taki moment, jak pewne złagodzenie 
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dotychczasowej polityki rządu carskiego w stosunku do Polaków. W tym 
czasie wychodziło w Rosji 17 polskich czasopism. Za wyjątkiem dwóch 
czasopism (Ognisko Polskie — organ Rady Zjazdów Organizacji Po
mocy Ofiarom Wojny i Nasz Świat — wydawnictwo Macierzy Szkolnej) 
wszystkie pozostałe były wydawnictwami prywatnymi. 

Nie będzie przesadą jeżeli powiemy, że przełomowym mementem 
w historii prasy polskiej w Rosji była rewolucja lutowa 1917 r. Wy
walczone przez lud rosyjski swobody i prawa polityczne stały się też 
udziałem ludności polskiej. Po rewolucji na arenę aktywnego życia po
litycznego wkraczają szerokie rzesze wygnańców i więźniów politycz
nych, zwolnionych z więzień i zesłania przez zwycięską rewolucję. 

Wszystkie te nowe momenty w życiu kolonii polskiej w Rosji ja
skrawo uwidoczniły się w prasie. Obserwujemy tu mianowicie powsta
wanie nowego kierunku czasopism lewicowych i rewolucyjnych, będą
cych organami utworzonych grup SDKPiL, PPS-lewicy i PPS-frakcji. 
Tym samym został zlikwidowany dotychczasowy monopol czasopism 
burżuazyjnych i ziemiańskich w kształtowaniu i urabianiu polskiej opinii 
publicznej. 

Pierwsze kroki prasy rewolucyjnej były nadzwyczaj trudne. Pomija
jąc, że wydawnictwa te nie posiadały wykwalifikowanych dziennikarzy, 
zecerów, odpowiednich pomieszczeń redakcyjnych, dawał się również 
odczuć dotkliwy brak niezbędnych funduszy, a nawet czcionek drukar
skich. Zdobycie czcionek z alfabetem łacińskim w Rosji przedstawiało 
podówczas nie lada trudność do pokonania. Tak na przykład redaktor 
Polskiej Prawdy — pierwszego dziennika socjalistycznego w Mińsku 
zmuszony był sprowadzać czcionki drukarskie aż z Finlandii — gdzie, 
jak wiadomo, posługiwano się alfabetem łacińskim. Te i inne trudności 
powodowały, że pierwsze pivma robotnicze wychodziły w małym nakła
dzie (1000— 3000 egzemplarzy), często na żółtobrunatnym papierze — 
takim jakiego dzisiaj używamy do opakowania. Tylko niektóre z nich 
drukowane były na maszynie rotacyjnej, inne natomiast były odbijane 
HtograTią, a nawet ręcznie pisane. Z powodu braku funduszy więk
szość z nich przestała wychodzić zaraz po ukazaniu się kilku pierwszych 
numerów. Regularnie wychodziła tylko Trybuna — organ grup SDKPiL 
w Rosji. Pierwszy jej numer ukazał się 27 maja 1917 r. Organy grup 
PPS-lewicy i PPS-frakcji ukazały się znacznie później, bo w lipcu 
i sierpniu 1917 r. i przetrwały do połowy 1918 r. 

Znacznie korzystniej przedstawiała się w tym okresie sytuacja prasy 
burżuazyjnej i ziemiańskiej. Wystarczy wspomnieć, że wiele gazet i cza
sopism tego kierunku wychodziło już w czasie wojny. Poza tym wy
dawnictwa te dysponowały własnymi lokalami redakcyjnymi, oraz dużą 
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ilością zdolnych i doświadczonych dziennikarzy, a także cieszyły się 
poparciem i to nie tylko moralnym ale i finansowym znanych, bogatych 
przedstawicieli kolonii polskich w Rosji. 

Nowe czasopisma powstawały przy czynnym współudziale redaktorów 
i wydawców gazet już istniejących. Zdarzały się częste wypadki, że nie
którzy wybitni dziennikarze pracowali jednocześnie w kilku czasopis
mach. Dla przykładu można wymienić nazwisko Remigiusza Kwiatkow
skiego, który był redaktorem Głosu Polskiego, a zarazem redagował 
i wydawał tygodnik ilustrowany Sztandar, oraz wchodził w skład re
dakcji Dziennika Polskiego. Podobnie Jan Ursyn Zamarajew — redagował 
jednocześnie 3 pisma polskie, wychodzące w Kijowie. Prócz tych nie
wątpliwie wybitnych dziennikarzy wspomnieć należy nazwiska innych 
znanych publicystów takich jak Henryk Lewestam, Stefan Grostern, 
Władysław Buchner (redaktor Muchy), Zbigniew Fabierkiewicz, Julian 
Leszczyński i wielu innych. 

Wszystkie wymienione wyżej czynniki wpłynęły na to, że w 1917 r. 
przeważała ilościowo prasa burżuazyjna. Stosunek ten zmieni się w 
1918 r. na korzyść prasy rewolucyjnej. 

Poważne zmiany zachodzą w tym czasie w „geografii" czasopism pol
skich w Rosji. Poważnymi ośrodkami prasy polskiej stają się Mińsk, 
Charków, Odessa, a w późniejszym czasie nawet Irkuck i Nowomikoła-
jewsk. W sumie można naliczyć 26 miast, w których ukazywały się w la
tach 1917—1920 czasopisma polskie. 

Ówczesna sytuacja polityczna w Rosji wycisnęła swe piętno i na cza
sopiśmiennictwie polskim. Właśnie tą sytuacją tłumaczyć należy zjawisko 
dominowania prasy politycznej nad prasą rozrywkową czy też naukową. 
Szczególnie jest to widoczne w prasie rewolucyjnej, która w całości po
siadała charakter polityczny, przy czym przede wszystkim agitacyjny, 
w mniejszym natomiast stopniu informacyjny. Jeśli wziąć pod uwagę 
fakt, że większość czasopism tego kierunku była organami organizacji 
czy też partii politycznych, to nie trudno jest określić przynależność 
społeczną i polityczną danej gazety. Jest to tym bardziej łatwe do zro
bienia, ponieważ tytuł gazety a jeszcze w większej mierze podtytuł 
sformułowany jest tak, ażeby czytelnik mógł od pierwszego wejrzenia 
zorientować się w poglądach politycznych jakie reprezentuje czasopismo. 

Inaczej ta sprawa wygląda w prasie obozu burżuazyjnego. W prze
ciwieństwie do gazet robotniczych czasopisma te starają się różnymi 
sposobami podkreślić swą bezpartyjmość. Ciekawe refleksje nasiuwają 
się w związku z tym przy analizie tytułów i podtytułów gazet tego 
kierunku. Bardzo często można spotkać podtytuły w rodzaju: „pismo 
narodowe, bezpartyjne i demokratyczne". Mało tego — biorąc pod 
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uwagę wzrost nastrojów rewolucyjnych wśród ludności polskiej, nie
które czasopisma endeckie nie wahają się nawet użyć „rewolucyjnych" 
tytułów. Przykładem może posłużyć gazeta endecka Armia Polska na 
emigracji z podtytułem „pismo tygodniowe grupy wojskowych Pola
ków czynnych działaczy rewolucji". Widocznie ten podtytuł nie wy
starczał bo już drugi numer tej gazety wyszedł pod zmienionym tytu
łem Rewolucyjna Armia Polska. 

Aczkolwiek prasa polityczna i społeczna dominowała, istniały prócz 
niej pisma o charakterze rozrywkowym — będzie to wspomniana już 
wyżej Mucha, następnie Muchomor, a także czasopisma naukowe i teo
retyczne. Wychodziły one przeważnie w Kijowie. Ta grupa czasopism 
solidnie redagowanych wydawana była przez osoby prywatne, wzglę
dnie — jak w wypadku Muzeum Polskiego — przez grono wydawców. 

Ogólnie stwierdzić należy, że największy rozkwit czasopiśmiennictwa 
polskiego przypada na rok 1917. Cyfra 91 czasopism mówi sama za 
siebie, i chociaż w następnym 1918 roku powstanie cały szereg nowych 
pism, niemniej prasa, wychodząca w tym roku, nie osiągnie poziomu 
z roku 1917. 

Po Rewolucji Październikowej obserwujemy intensywny wzrost 
prasy rewolucyjnej i jednoczesne kurczenie się prasy burżuazyjnej. 
Jest to świadectwem wzrostu nastrojów rewolucyjnych wśród ludności 
polskiej w Rosji. Nie można jednak poprzestać na tym stwierdzeniu, 
gdyż byłoby ono jednostronne i nie całkowicie odpowiadające praw
dzie. Stały wzrost liczebny prasy rewolucyjnej tłumaczyć należy też 
odpowiednią polityką prasową rządu radzieckiego, który z jednej 
strony ograniczał prasę wrogą władzy radzieckiej, a z drugiej strony 
udzielał wszelkiej pomocy, w tym i materialnej, prasie rewolucyjnej, 
proradzieckiej. Tym się chyba da wytłumaczyć zjawisko pewnego 
przesunięcia geograficznego prasy polskiej. Wyraziło się ono w tym, 
że przewaga liczebna prasy rewolucyjnej szczególnie widoczna jest na 
terenach radzieckich, natomiast w innych rejonach, gdzie nie było 
władzy radzieckiej (Ukraina, Białoruś, Syberia) bezwzględna przewaga 
jest po stronie prasy burżuazyjnej i ziemiańskiej. Wreszcie nie sposób 
pominąć i takiego czynnika jak emigracja bogatych grup ludności pol
skiej do Polski; spowodowało to zmniejszenie się prasy prawicowej. 

W latach 1919/1920 postępuje dalszy rozwój polskich czasopism re
wolucyjnych, przy czym różne odcienie i kierunki prasy robotniczej 
ustępują miejsca jednemu kierunkowi — komunistycznemu. 

* 
Przy opracowaniu niniejszej bibliografii autor wykorzystał przede 

wszystkim Bibliografię czasopism polskich za granicą 1830—1934, 
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St. Z i e l i ń s k i e g o , która ukazała się w 1935 r. Objęła ona znaczną 
część, bo prawie 2/3 wyszczególnionych niżej tytułów gazet polskich 
w Rosji. W Bibliografii Zielińskiego jest jednak dużo błędów i braków, 
które autor w niniejszej bibliografii starał się naprawić. Rozszerzono 
i uzupełniono również informacje co do kilkudziesięciu gazet, znajdu
jących się w Bibliografii Zielińskiego. Natomiast te tytuły, które za
czerpnięte są wyłącznie z wyżej wymienionej Bibliografii opatrzono 
w odpowiedni odnośnik. 

Nowe tytuły gazet (a jest ich 60 na ogólną liczbę 184) oznaczone 
są gwiazdką. Uzupełnienia pochodzą przeważnie ze wzmianek w pra
sie polskiej w Rosji. Szczególnie cenne pod tym względem są dwa 
czasopisma: Wiadomości Bibliograficzne i Muzeum Polskie. Prowa
dziły one szeroko rozbudowany dział bibliograficzny. Przeprowadzona 
kwerenda w 4-eh bibliotekach krajowych (Jagiellońskiej w Krako
wie, Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Historii 
Part i i w Warszawie) jak również i w dwóch bibliotekach radzieckich 
(Bibliotece Publicznej w Leningradzie i bibliotece Instytutu Marksizmu-
Leninizmu w Moskwie) dała bogaty materiał informacyjny. Okazało się, 
że około 100 gazet, co prawda niekompletnych, znajduje się w biblio
tekach krajowych. Mniej więcej podobną ilość czasopism polskich po
siadają wspomniane wyżej biblioteki radzieckie. Ze względu na brak 
miejsca, jak i na małe możliwości wykorzystania tych gazet przez pol
skiego historyka autor powołuje się na radzieckie biblioteki tylko w tych 
wypadkach, kiedy pewne czasopisma znajdują się wyłącznie w tych bi
bliotekach i nie posiadają żadnej wzmianki bibliograficznej. Część infor
macji, szczególnie o gazetach, których brak w bibliotekach, zaczerpnięto 
z niektórych opracowań, omawiających różne aspekty działalności Po
laków w Rosji w interesującym nas okresie.1) Wreszcie ostatnia uwaga 
dotyczy rozmieszczenia terytorialnego prasy polskiej w Rosji. Otóż 
w niniejszej bibliografii zostały uwzględnione czasopisma polskie wy
chodzące na obszarze całego państwa rosyjskiego, łącznie z Ukrainą, 
Białorusią i Litwą, które przez pewien czas posiadały odrębność pań
stwową. Nie weszły do bibliografii jedynie czasopisma polskie, wycho
dzące w miastach ukraińskich, białoruskich i litewskich w okresie wojny 
polsko-radzieckiej w 1920 г., kiedy to wiele z tych miast (Kijów, Mińsk, 
Wilno) było zajęte przez armię polską. 

Tytuły gazet ułożone są w porządku alfabetycznym. 

*) Przede wszystkim praca H. B a g i ń s k i e g o ; Wojsko polskie na Wschodzie 
1914—1920, W-wa 1921 
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ANTYCHRYST *) — tygodnik, Mińsk 
1917. Redaktor i wydawca M. A. No
wakowski; kierownik literacki St. Kie-
drzyński. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 r. 
str. 245 

ARMIA POLSKA NA EMIGRACJI 
— tygodnik, Piotrogród 1917/1918. Red. 
i wyd. Adolf Skobejko. Pismo Woj
skowych Polaków czynnych zwolenni
ków utworzenia armii polskiej w Ro
sji. Od numeru 2 wychodziło pod 
zmienionym tutyłem: Rewolucyjna 
Armia Polska. 

Państwowe Archiwum Miasta Kra
kowa i Województwa Krakowskiego 
(PAMKiWK) Naczelny Komitet Naro
dowy (NKN), 46, k. 241: 1917 nume
ry 2 i 3 

BĄK — nieperiodyczne, Krasnojarsk 
1918—1920. Red. Antoni Brzoza (Jó
zef Birkenmayer). Pismo wojskowych, 
satyryczno-humorystyczne, ręcznie pi
sane. 

Patrz; Zieliński St. Bibliografia cza
sopism polskich za granicą 1830—1934. 
Warszawa 1935 str. 26 

BEZ PRZYŁBICY — Charków 1918. 
Czasopismo młodzieży szkół średnich, 
odbijane na kartografie. 

Biblioteka Uniw. Warsz.: 1918, nr 2 

BIBLIOTEKA WIADOMOŚCI WOJ
SKOWYCH*) — miesięcznik, wydaw
nictwo „Biblioteki Wiadomości Woj
skowych", a następnie (od początku 
1917) „Tlowarzysitwa Polskiej Wiedzy 
Wojskowej". Kijów, Mińsk 1915/1917. 
Czasopismo fachowe. 

Patrz: H. Bagiński, Wojsko polskie 
na Wschodzie 1914—1920. Warszawa, 
1921, str. 167 

BIULETYN — 1918 wydawnictwo 
satabu IV dywizji Wojsk Polskich 
gen. Żeligowskiego 

Patrz: Zieliński op. cit., str. 26 

BIULETYNY BIURA PRASOWEGO*) 
— Archaingielsk 1919. Wydawnictwo 
Polskiej Misji Wojiskowej. 

Patrz: Bagiński, op. cit., str. 477 

BIULETYNY Głosu Komunisty, Ki
jów, 1920 r. Wydawnictwo Głosu Ko
munisty. Czasopismo wychodziło przez 
kilka dni. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 28 

BIULETYN Komitetu Wykonawcze
go Związku Wojskowych Polaków 
Armii 4-tej.*) Brak miejsca wydania, 
1917/1918. 

Patrz: Bagiński, op. cit., str. 379 

BIULETYN Przedstawicielstwa Ra
dy Regencyjnej Królestwa Polskie
go — tygodnik, Moskwa 1918. Wydaw
nictwo Biura Prasowego Rady Regen
cyjnej. 

Biblioteka Jagiellońska: 1918 — nr 
1—5. Zakład Historii Partii przy 
КС PZPR 1918 nr 1—4, 6/7 

BIULETYN Zarządu Związku Wojsko
wych Polaków Armii 2-ej, tygodnik, 
Słuck 1917/1918. Red. Czesław Wolff. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 27 

CHOCHOŁ — Krasnojarsk 1918/1920. 
Dodatek do Bąka. Pismo humorysty
czne. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 31 

CZERWONA GWIAZDA*) — tygo
dnik, brak miejsca wydania, 1920. Wy
dawnictwo Oddziału Politycznego 
N-skiej Czerwono-sztandarowej Dywi
zji. Redaguje kolegium redakcyjne. 
Czasopismo przeznaczone dla polskie
go ludu pracującego. 

Bibl. Jag.: 1920 nr 1 

CZUWAJ — tygodnik, Woroneż 1917. 
Organ drużyny harcerskiej w Woro
neżu. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 33 

CZYN — tygodnik, organ Piotro-
grodzkiego Związku Wojskowych Po
laków, od nr 13 organ Myśli Niepo
dległej. Piotrogród 1918. Red.: M. Uz-
dowski, K. Dobrochotow, Binder, Sa-
rankiewicz. 

Biblioteka Publiczna w Leningradzie: 
n-ry 1, 2, 3, 4, 5/6 za 1918 

CZYTANIE NIEDZIELNE — tygo
dnik, Piotrogród 1916/1917. Red ks. K. 
Budkiewicz, wyd. ks. A. Jędrzejewski. 
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Pismo katolickie wydawane z upoważ
nienia zwierzchności duchownej: 

Bibl. Uniw. Warsz. — 1916: nr 35; 
1917: nr 26, 36 

DEMOKRATA POLSKI — nieperio
dyczne, organ polskich ugrupowań de
mokratycznych na Ukrainie. Kijów 
1917/1918. Red. J. Ursyn Zamarajew. 

Zakł. Hist. Partii: 1917: nr 1, 2; 1918: 
nr 5 

DO WALKI *) — dziennik, organ 
Centralnego i Wileńskiego Kom. Ko
munistycznej Partii Litwy i Białorusi 
Radzieckiej. Wilno 1920. Redakcja: Ko
legium Redakcyjne. 

Bibl. Jag.: 1920: n-ry 19—33, brak 
21—26, 28—32 

DZIENNIK KIJOWSKI — dziennik, 
Kijów 1906/1920. Red. J. Bartosze
wicz, T. Michałowski, St. Zieliński, 
E. Paszkowski, Wł. Grocholski. Wyd. 
A. Zieleński, Wł. Grocholski, Z. K. 
Rościszewski. Pismo polityczne, społe
czne i literackie. 

Bibl. Jag.: 1906, 1918: nr 164 
Bibl. Narodowa w Warszawie; kilka 

numerów za 1906 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1906, 1909, 1916, 

1917 po kilkadziesiąt numerów za każ
dy rok. 

Zakł. Hist. Partii: 1915.: nr 85, 102 

DZIENNIK MIŃSKI — dziennik, or
gan Rady Polskiej Ziemi Mińskiej. 
Mińsk 1917/1920. Red. Feliks Hilchen, 
Marian Massonius, Czesław Krupski. 
Wyd. E. Iwaszkiewicz oraz Towarzy
stwo Popierania Prasy i Czytelnictwa. 
Pismo polityczno-społeczne ziemiańr 
skie. 

Patrz Tygodnik Kresowy nr 5 z 17 
grudnia 1917 r. Żołnierz Polski nr 7 
z 1920 

Bibl. Jag.: po kilka numerów za 
1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912. 
1913, 1915 

Bibl. Nar.: 1918 nr 139 

DZIENNIK NARODOWY — dzien
nik, Piotrogród 1917/1918. Red. Fr. 
Skąpski, Stefan Grossem. Wyd. Fr. 
Skąpski, Maria Ogulewiczowa i Lucjan 
Pawłowski Czasopismo polityczne i 
społeczne. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 245 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

DZIENNIK PIOTROGRADZKI — 
dziennik, Piotrogród 1910/1917. Do 
3 — Prasa Współczesna i Dawna 

1914 Dziennik Petersburski, od czerw
ca 1916 do marca 1917 Nowy Kurier. 
potem 'znowu Dziennik Piotrogradzki. 
Red. Bruno Ogulewicz, Fr. Skąpski, 
Stefan Grostern. Wyd. M. Ogulewi
czowa i Lucjan Pawłowski. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 str. 
109 

Bibl. Nar.: 1914 n-ry 1033—1377; 1915 
n-ry 1378—1635; 1915/1916 n-ry 1637 
—1673 

DZIENNIK POLSKI — dziennik, 
Piotrogród 1916/1918 potem Dziennik 
Polski Zjednoczonej, organ Rady Pol
skiej Zjednoczenia Międzypartyjnego, 
Red. Mieczysław Niklewicz, Remigiusz 
Kwiatkowski, Kazimierz Erenberg, Wł. 
Rabski, Bohdan Wasiutyński. Wyd. R. 
Kwiatkowski. Czasopismo polityczne. 

Zakł. Hist. Partii: 1917 n-ry 126, 253 

DZIENNIK POLSKI ZJEDNOCZO
NEJ — dziennik, Piotrogród 1918. Dal
szy ciąg Dziennika Polskiego. 

DZIENNIK POLSKI*) — dziennik, 
Moskwa 1918. 

Bibl. Publiczna w Leningradzie: 
1918 n-ry 1—3 

ECHO POLSKIE — dziennik, podty
tuł „Dziennik Demokratyczny", Mo
skwa 1917/1918. Red. Artur Odlanicki-
Poczobut. Wyd. Wacław Purski. Cza
sopismo polityczne wydawane pod au
spicjami Polskiego Komitetu Demo
kratycznego w Rosji. 

Bibl. Jag.: 1917 n-ry 139, 151, 182 
Zakł. Hist. Partii: 1917 nr 254 

ECHO POLSKIE — tygodnik, doda
tek do dziennika Echo Polskie. Mo
stowa 1917. Red. Artur Odlanicki-Po-
czobut, A. Zarzycki. Wyd. W. Purski 
Czasopismo ilustrowane. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 n-ry 6—15 
Zakł. Hist. Partii: 1917 nr 9, 11, 15, 64. 

ECHO ROBOTNICZE*) — Wilno 
1919. Wydawnictwo Komunistycznej 
Partii Litwy. 

Zakł. Hist. Partii: 1919 nr 29 

GAZETA NARODOWA — dziennik, 
organ Kijowskiej Centrali Demokra
tycznej. Kijów 1917. Red J. Ursyn Za
marajew. 

Patrz: Tygodnik Kresowy nr 4, z 10 
XII 1917 

GAZETA POLSKA — dziennik. Mo
skwa 1915/1918. Red. Józef Hłasko, 
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Antoni Sadzewicz. Wyid. St. Brzostow
ski. 

Bibl .Uniw. Warsz.- 1916, 1917 n-ry: 
60, 61, 73, 76, 87, 101, 105, 106, 108, 
110, 111, 114, 120, 126 

Zakł. Hist. Partii: 1917 n-ry 61, 73, 
77, 112, 264 

GŁOS ARMII CZERWONEJ — ty
godnik, Kijów 1919/1920. Dodatek do 
Głosu Komunisty. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 50 

GŁOS DO BRACI WYGNAŃCÓW 
POLSKICH — Piotrogród 1917. Czaso
pismo dla wygnańców polskich. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 50 

GŁOS KOLEJARZY EWAKUOWA
NYCH *) — organ Polskiego Związku 
Kolejarzy Ewakuowanych. Moskwa 
1917. 

Zakł. Hist. Partii; 1917 nr 2 

GŁOS KOMUNISTY*) — tygodnik, 
organ sekcji polskiej Jenisejewskiego 
Gubernialnego Komitetu Kom. Partii 
Rosji. Krasnojarsk 1920. 

Instytut Marksiizmu-Leninizmu w 
Moskwie: 1920 n-ry 1—7 

GŁOS KOMUNISTY — dziennik, or
gan Komitetu Kijowskiego Polskiej 
Sekcji Komunist. Pant ii Ukrainy. Ki
jów, Charków, Kijów 1919/22. Red. 
St. Konarski, Br. Skarbek, S. Titow-
ski. S. Wójt, J. Leszczyński (Leński). 
Wyd. Biura Polskiego przy gubernial-
nym komitecie KPU. 

Bibl. Jag.: 1920: n-ry 47—169, 114,118, 
126, 145, 149 

Zakł. Hist. Partii 1919: n-ry 5, 90, 118 

GŁOS KOMUNISTYCZNY *) — 
dziennik, Charków 1920. Red. Kole
gium. 

Zakł. Hist. Partii: 1920 nr 103 

GŁOS MŁODZIEŻY — miesięcznik, 
organ Związku Młodzieży Polskiej, 
Żytomierz 1918 r. Red. T. Peretjat-
kowicz, kierownik W. Ulanicki. 

Patrz: Tygodnik Kresowy nr 11, 
z 4 lutego 1918 r. str. 9 

GŁOS NAUCZYCIELSKI — tygod
nik, organ Związku Polskiego Nauczy
cielstwa Ludowego. Red. Benon Jac
kowski. Czasopismo pedagogiczno-spo-
łeczne. Moskwa 1916/1917 r. 

Bibl. Jag.: 1916: n-ry 9, 1917: n-ry 
13—16 

GŁOS NAUCZYCIELA — miesięcz
nik, organ Związku Polskiego Nauczy
cielstwa Ludowego. Moskwa 1916/1917. 
Red. B. Jackowski, kierownik literacki 
Ludwik Jachno. Wyd. Sekcji Nauczy
cielskiej Komitetu Polskiego w Mos
kwie, następnie Zw. Pol. Naucz. Lud. 
w Rosji. 
Bibl. Jag.: 1917: n-ry 12, 15/16 
Bibl. Narodowa: 1916/17: n-ry 1—18 

GŁOS POLSKI W ODESSIE — 
Odessa 1917. Czasopismo polityczne, 
społeczne i literackie. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 53 

GŁOS POLSKI — tygodnik, organ 
Polskiego Komitetu Wojennego w Ro
sji. Nowomikołajewsk, Irkuck 1918/1920. 
Red. Rudolf Kawezak (Pieron). Wy
dawnictwo wydziału kulturalno-praso-
wego Polskiego Komitetu Wojennego 
na Syberii. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1919 nr 32 
Zakł. Hist. Partii: 1919 nr 17—27 

GŁOS POLSKI — tygodnik, Mos
kwa, Piotrogród 1913/1917. Red. Remi
giusz Kwiatkowski, E. Bartkiewicz, Hel. 
Lewestaim. Wyd. H. Lewestaim, Wł. 
Liskowski, Wł. Żukowski. Czasopismo 
ilustrowane, polityczne, społeczne i li-

Bibl. Nar.: 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 
— n-ry: 1—13, 15—25, 52 
Bibl. Jag. kilka numerów za 1915 i 1916. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1914, 1915, 1916, 
1917 — n-ry: 19—23, 25 

GŁOS ROBOTNICZY *) — organ Ko
mitetu Centr. Komunist. Partii Litwy 
i Białorusi Radzieckiej. Wilno 1919. 

Zakł. Hist. Partii: 1919 nr 1 

GŁOS ROBOTNIKA I ŻOŁNIERZA 
— tygodnik, organ Komitetu Centr. 
Wykonawczego sekcji PPS — frakcji 
w Rosji. Piotrogród, Moskwa 1917/1918. 
Red. Śt. Ciągliński, K. Pużak, Bron. 
Siwik, Al. Prystor. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 54 
GŁOS WOLNY — miesięcznik, organ 

Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej 
w Kijowie. Kijów, Winnica (datowa
ny w Piotrogrodzie i Omisku dla zmy
lenia Niemców, ponieważ powyższa 
organizacja prowadziła działalność kon
spiracyjną) 1918. Red. Mieczysław Wa
licki, Boi. Sorel. 

Patrz: Bagiński op. cit., str. 430, 
433 

Bibl. Jag.: 1918 nr 2 
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GŁOS WOLNYCH — organ Związku 
Polskiej Młodzieży Socjaldemokra
tycznej. Piotrogród 1918. Red. Br. Bort-
nowski. Antoni Korejwo, Jan Kuli
kowski, M. Broński (Warszawski), B. 
Juchniewiczówna. 

Zakł. Hist. Partii: 1918 nr 1 (4 stycz
nia 1918) 

GŁOS ZWIĄZKÓW WOJSKOWYCH 
FRONTU RUMUŃSKIEGO — dwuty
godnik, brak miejsca wydania (praw
dopodobnie Odessa) 1917. Red. Ci-
chowski, Birnbaum, Golakowski. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 2 

GONIEC KUSTANAJSKI — Kusta-
naj, Tiurgajskaja obłast 1919. Wyszły 
3 numery do 1. X. 1919. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 56 

GONIEC MIŃSKI — dziennik, Mińsk 
1918/1920. Red. Br. Kuczewski, Bogu
sław Adamowicz. Wyd. Zenon Koziełł 
— Poklewski, M. Pietrzak, M. Sycyna, 
W. Wojewódzki. Wydawnictwo Straży 
Kresowej. Pismo polityczne. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1919 n-ry 54—71, 
brak 56, 61; 1920: n-ry 116—286 

GONIEC NIEDZIELNY *) — tygodnik, 
Moskwa 1917. Wydawany przy miejsco
wym kościele katolickim. 

Patrz: Wiadomości Bibliograficzne 
nr 1 z 1917, str. 33 

GÓRA ARARAT*) — miesięcznik, 
Piotrogród 1917. Red. i wyd. A. Lewiń
ski. Czasopimo ilustrowane, wydawane 
w języku polskim i rosyjskim. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 str. 
110 

HARCE *) — organ naczelnictwa 
Harcerskiego. Kijów 1917/1918 

Patrz: Tygodnik Kresowy nr 16, 
24t III. 1918 

HARCERZ POLSKI — Nowomiko-
łajewsk 1919. Nakład Dowództwa V dy
wizji Wojsk Polskich. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 60 

HASŁO — dwutygodnik, organ Zrze
szeń Narodowych. Charków 1917/1918. 
Red. Kazimierz Żegiesitawski. Pismo 
społeczno-polityczne. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 n-ry 4—10, 
1918 n-ry 2—3 

HEJNAŁ *) — nieperiodyczne, Mos
kwa 1917. 

Patrz: Wiadomości Bibliograficzne 
nr 1, 1917, str. 33. 

INTERNACJONALISTA — tygodnik 
organ polskiej grupy emigrantów przy 
Komunistycznej Partii Rosji. Moskwa 
1918. Red. J. Zbiniewiez, Wydawnic
two Moskiewskiego Komitetu Jeńców 
Wojennych — Internacjonalistów. 

Patrz: W. Girczenko. Rewolucjonnaja 
Diejatielnost inostrannych internacjo
nalistów — wojennoplennych w Wos-
tocznoj Sibiri, 1933 

ISKRY — Moskwa 1914/1917. 
Patrz: Zieliński, op. cit., str. 62 

JEDNOŚĆ ROBOTNICZA — tygod
nik, organ Komitetu Robotniczego 
Polskiego, następnie organ Zjednocze
nia Socjalistów Polskich. Charków 
1917. Red. Z. Żarski, St. Arciszewski, 
Wł. Luhe. 

Zakł. Hist. Partii: 1917. Komplet 
wydawnictwa n-ry 1—25, br. 6, 7 

KILlNSKI — nieperiodyczne, organ 
Narodowego Związku Robotniczego 
w Rosji. Moskwa 1917. Dalszy ciąg 
wydawnictwa warszawskiego. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

KŁOSY UKRAIŃSKIE — dwuty
godnik, następnie nieperiodyczne, Ki
jów 1914/1917. Red. i wyd. Jan Ursyn 
Zamarajew. Czasopismo polityczne i li
terackie. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 str. 
246 

Bibl Nar.: 1914 n-ry 1, 9, 10 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1914 n-ry 1—8 

KOMUNA — dwa razy na tydzień, 
organ odesskiej grupy komunistów 
polskich. Odessa 1919. 

Bibl. Uniw. WTarsz.- 1919 n-ry 2—27 
Zakł. Hist. Partii: "l919 nr 12 

KOMUNIKAT INFORMACYJNY *) 
— Archangielsk 1918. Wydawnictwo 
Polskiej Misji Wojskowej. 

Patrz: Arch. PMKiWK, NKN 46, k. 
223—224. 

KOMUNISTA*) — organ Biura Pol
skiego przy Komitecie Gubernialnym 
Komunist. Partii Rosji. Nowomikoła-
jewsk 1920. 

Patrz: Izwiestija Sibirskogo Biuro 
CK RKP nr 14, 28 XI 1920. 

KOMUNISTA — wychodził niere
gularnie, organ Centr. Komit. Kom. 
Partii Litwy i Białorusi Radzieckiej. 
Mińsk, Wilno 1918/20. 

Bibl. Jag.: 1919 n-ry 3, 4, 1920 nr 5 
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Zakł. Hist. Partii: 1918: n-ry 1—2, 4—5, 
1919: n-ry 1, 7, 8, 10, 12—16, 18—21, 
22—40 

KOSACZÓWKA — Kosaiczów 1919. 
Czasopimo bolszewickie, okopowe. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 67 

KRONIKA ŻYCIA POLSKIEGO 
W SMOLEŃSKU*) — nieperiodyczne, 
organ Polskiej Rady Bezpieczeństwa. 
Smoleńsk 1918. Wyszły 3 numery dru
kowane sposobem litograficznym. 

Patrz: Polacy w Smoleńsku, W-wa 
1919, str. 29, 30. 

NOWY KURIER — dziennik, Piotro-
gród 1916/1917. Red. i wyd. B. Ogu-
lewicz. Czasopismo polityczne, społecz
ne i literackie. Wychodził w miejsce 
zawieszonego Dziennika Piotrogradz-
kiego. 

Bibl. Nar.: 1916 nr 121. 

KURIER POLSKI*) nieperiodyczne, 
Kijów 1917. Pismo katolickie na rzecz 
Kijowskiego Rzymsko-Katolicikiego To
warzystwa Dobroczynności. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 str. 
110 

LEGIONISTA*) — początkowo ga
zeta żołnierska II korpusu polskiego 
na Ukrainie, a następnie organ IV Dy
wizji Wojsk Polskich gen. Żeligow
skiego. Odessa 1918/1919. 

Patrz: H: Bagiński, op. cit., str. 360 
509 

LEGIONISTA — tygodnik, Moskwa 
1918. Red. i wyd. Bolesław Osiecki 

Patrz: Zieliński op. cit.,str.74 

LUD PODOLSKI — tygodnik, Ka
mieniec Podolski 1920. Red. Edmund 
Strauch. Wyd. Towarzystwa Straży 
Kresowej. 

Bibl. Nar.: 1920 n-ry 8, 9 

LUD BOŻY*) — tygodnik, Kijów 
1907/1917. Red. ks. Józef Żmigrodzki, 
ks. St. Żukowski. Wyd. ks. Kaz. Sta
wiński, ks. St Żukowski. Pismo kato
lickie. 

Patrz: Wiadomości Bibliograficzne 
nr 1, 1917 str. 34 

Bibl. Nar.: kilka numerów za 1907, 
1908. 

ŁAZIK — brak miejsca wyd. 1919. 
Pismo humorystyczne batalionu sztur
mowego b. Dywizji Syberyjskiej. Red. 
Raczyński, Łoptaś, Nowak, Mikołajski. 

Patrz; Zieliński, op. cit., str. 76 

MAŁY SZTANDAR *) — dwutygodnik, 
Piotrogród 1917/1918. Red. i wyd. Nina 
Kwiatkowska. Pismo ilustrowane dla 
dzieci do lat 14. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 str. 
110 

MŁODZIEŻ KRESOWA — miesięcz
nik, organ Centrali Kół Młodzieży 
Mińskiej. Mińsk 1920. Red. Edward 
Szwejmie. Wyd. Młodzieży Kresowej 
na Białej Rusi. 

Zakł. Hist. Partii: 1920 nr 1 

MŁODZIEŻ — miesięcznik, Kijów 
1916/1917. Red. Zofia Grzymałowska. 
Czasopismo dla młodzieży szkolnej. 

Bibl. Nar.: 1916 n-ry 1—10; 1917 
n-ry 1—6 

MŁODOŚĆ — tygodnik, Moskwa 
1917. Red. i wyd. A. Pazderska, kie
rownik literacki A. Pierzchnicki. Cza
sopismo polityczno-literackie dla mło
dzieży i dorosłych. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917, str. 
106, Bibl. Uniw. Warsz.: 1917, nr 4. 

MŁOT — dziennik, organ Centr. Ko
mitetu sekcji KPRP w Rosji, następ
nie organ CKW grup KPRP w Rosji, 
a także organ КС Komunist. Partii 
Litwy i Białorusi. Mińsk, Wilno, Mińsk, 
Smoleńsk, Mińsk 1918/1934. Red. J. 
Leszczyński, Zb. Fabierkiewicz, Borski, 
K. Cichowski, Wąsowski. Wyd. CKW 
grup KPRP w Rosji oraz КС KPLiB. 

Bibl. Jag.: 1920 n-ry 33—72 br. 34—38, 
44, 48, 51—67, 69—71 

Zakł. Hist. Partii- 1919 n-ry 57, 
61—70 (br. 62, 64, 69),' n-ry 94, 98, 125, 
126, 129, 130, 148, 149, 153, 154, 160, 
176, 177, 185; 1920 n-ry 72, 73, 79—94. 

MUCHA — tygodnik, Moskwa 
1915/1918. Red. Wł. Buchner. Dalszy 
ciąg Muchy warszawskiej. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 n-ry 1—52, 
br. nr 51 

MUCHOMOR *) — tygodnik, Moskwa 
1917. Odp. red. i wyd. P. Majewski. 
Czasopismo satyryczno-humorystyczne. 

Patrz: Muzeum Polskie 1917 str. 109 

MUZEUM POLSKIE — wychodzi raz 
na kilka miesięcy. Kijów 1917/1918. 
Red. Ludgard Grocholski, kier. artyst. 
Mieczysław Treter. Nakładem grona 
wydawców. Wydawnictwo ilustrowane 
poświęcone dziejom i zabytkom sztuki 
i kultury. 
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Bibl. Uniw. Warsz.: zeszyt za 1917 
i zeszyt za 1918 

Bibl. Jag.: zeszyt za 1917 i za 1918 

MYŚL NARODOWA — miesięcznik, 
Piotrogród 1916/1917. Red. P. Bańkow-
kowski, wyd. Bohdan Winiarski. Cza
sopismo poświęcone sprawom nauki 
polskiej na obczyźnie. 

Bibl. Nar.: 1916, t. I, t. II 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1916 t. I, 1917, 

t. II, III 

NA BARYKADY*) — Kijów 1920/21. 
Pismo komun istyezne dla żołnierzy. 

Zakł. Hist. Partii: 1920 nr 3, 1921 
n-ry 7, 13 

NA BARYKADY — wydawnictwo 
Moskiewskiego Komitetu Okręgowego 
PPS —fr. Moskwa 1918—1921. Red. 
Jerzy Radomski. Czasopismo poświę
cone sprawom chwili obecnej. 

Zakł. Hist. Partii: 1918 nr 1 

NIEZAWISŁOŚĆ — dwutygodnik, 
organ Związku Zjednoczenia i Nieza
wisłości Polski. Piotrogród 1917. Red. 
i wyd. Witold Karpowicz. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 4, 5 

NOWY KURIER LITEWSKI — 
dziennik, Mińsk 1915/1917. Red. i wyd. 
K. Próchnik. 

Bibl. Nar. 1917 nr 57 

NAPRZÓD — organ Komitetu Pol
skiego Socjalistów i Żołnierzy, Mo
skwa 1917 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 82 

NASZ ŚWIAT*) — tygodnik, Kijów 
1910/1917. Red. Maria Poraska (Alita), 
wydawnictwo Polskiej Macierzy Szkol
nej w Kijowie. Pismo dla młodzieży 
z dodaitkiem dla dzieci. 

Patrz: Tygodnik Kresowy nr 6 1917, 
str. 10. Muzeum Polskie 1917 str. 109 

ODRODZENIE — tygodnik, Odessa 
1919. Red. i wyd. W. Ptaszycki. Pi
smo polityczne, społeczne i literackie. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1919 n-ry 1—10 

OGNISKO POLSKIE — tygodnik, 
Moskwa 1916/1917. Red. Wł. Bzowski, 
wyd. M. Róg. Wydawnictwo Rady 
Zjazdów Organizacji Polskich Pomocy 
Ofiarom Wojny. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 11 

OKÓLNIK — organ Komitetu Wy
konawczego Wojskowych Polaków 

Frontu Poł.-Zach. — Żytomierz 1918. 
Red. Lucjan Wędrychowski. 

Paftrz: Bagiński, op. cit str. 333 

ORZEŁ BIAŁY*) — tygodnik, Ki
jów 1918. Red i wyd. Boi. Sarankie-
wicz. Czasopismo polityczne, społecz
ne i literackie poświęcone sprawom 
narodowym polskim. 

Bibl. Nar.: 1918 nr 1 z 6 X 1918 

OSA*) — Tomsk 1920. Pismo hu
morystyczne wydawane przez polską 
sekcję przy Komitecie Gubernialnym 
KPR w Tomsku. 

Patrz: Izwiestija Sibirskogo Biuro 
CK RKP, nr 14 z 28 XI 1920 

OŚWIATA SOCJALISTYCZNA — 
tygodnik, Moskwa 1918. Wyd. Komi
sariatu Lud. do Spraw Narodowościo
wych. Komisariat Polski, Wydział Kul
tury i Oświaty. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1918 nr 4, 5, 7 

POCHODNIA*) — Wydz. Literacko-
Wydawniczy Zarządu Politycznego Ra
dy Wojennej Rewolucyjnej Republiki. 
Homel 1920. 

Zakł. Hist. Partii: 1920 2 n-ry 

PIOTROGRADZKI GŁOS ROBOT
NIKA *) — organ Okręgowego Komi
tetu Robotniczego Piotr, sekcji PPS. 
Piotrogród 1918. 

Bibl. Pufol. w Leningradzie: 1918 nr 1 

PLACÓWKA — dziennik, Mińsk. 
Bobrujsk 1917/1918. Wyd. i red. Ka
zimierz Próchnik, Antoni Sadzewicz. 
23 I 1918 została zamknięta przez 
władze radzieckie za ton antybolsze-
wicki, następnie wydawana w Bo
bruj sku i w czasie okupacji niemiec
kiej znowu w Mińsku. 

Patrz: Bagiński, op. cit.. str. 243 

POCHODNIA *) — dwutygodnik. 
Wilno 191Э r. Wydawnictwo Ludowe
go Konv'sariatu Oświaty. Czasopismo 
poświęćcie sprawom oświaty, nauki 
i sztuki. 

Biblioteka Publ. w Leningradzie: 
1919 nr 1, 2 

POGOŃ *) — tygodnik, Mińsk 
1915/1917. Red. i wyd. M. Dworzacz-
kowa. Pismo polityczne, społeczne i 
literackie, poświęcone sprawom zie
mi mińskiej i mohylowskiej. 

Patrz: Muzeum Polskie, 1917 str. 109 
Bibl. Nar.: 1915 nr 2 
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POLAK-KATOLIK — tygodnik, Mo
skwa 1917. Kierownik ks. K. Luto
sławski Wyd. Katolickiego Związku 
Demokracji Chrześcijańskiej w Mo
skwie. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

POLAK NAD AMUREM — Chaba-
rowsk, 1919. Wyd. Dowództwo V Dy
wizji Syberyjskiej. Red. M. Patkow
ski. Wyd. K. Żarnowski. Wyszło 5 
numerów litograficznych 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 99 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1919 n-ry 1—3 

POLSKA DLA LUDU PRZEZ LUD 
ZDOBYTA — miesięcznik, organ Unii 
Młodzieży Postępowej Niepodległościo
wej. Charków, 1917. Fed. Zygmunt Za
remba, Wyd. Unii Polskiej Młodzieży 
Postępowej grupy charkowskiej. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 246 

POLSKA PRAWDA — dziennik, or
gan Mińskiego Zjednoczenia Socjali
stów Polskich. Red. St. Berson, W. 
Pański, St. Heitman. Początkowo (do 
25 numeru) wychodziła pod tytułem 
Prawda. Wszystkiego wyszło 76 nume
rów. Nakład 2000—3000 egz. 

Patrz: St. Heitman, Robotnik polski 
w Rewolucji Październikowej na Bia
łorusi, Mińsk 1927, str. 48 

Zakł. Hist. Partii; 1918 nr 65 

POLSKI MIESIĘCZNIK LEKAR
SKI*) — miesięcznik, Kii ów 1916/1917. 
Red. Wł. Szumowski. Wyd i red. od-
pow. St. Trzebiński. Czasopismo fa
chowe. 

В'Ы. Jag.: 1917 n-ry 1/2—7 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1916 n-ry 1—3, 

1917 n-ry 1/2—7 

POLSKIE SIŁY ZBROJNE — tygo
dnik, organ Naczelnego Polskiego Ko
mitetu Wojskowego. Piotrogród sier
pień—listopad 1917. Red. naczelny Bi-
sping. 

Bibl. Nar.: 1917 nr 7/8 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 2 

POMOC RODAKOM*) — nieperio
dyczne, biuletyn odesskiego Towarzy
stwa Pomocy Ofiarom Wojny. Odessa 
1917. 

Patrz: Wiadomości Bibliograficzne 
nr 1, 1917, str. 33 

POWRÓT — dwutygodnik, Piotro
gród 1917. Red. Fel. Mazurkiewicz, 

Czasopismo Towarzystwa Wzajemnej 
Pomocy Pracowników Polskich'. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

PRACA — tygodnik, Piotrogród 
1917/1918. Red. i wyd. Klemens Ję
drzejewski. Czasopismo społeczno-li-
terackie. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 (30 IX) 

PRAWDA*) — dziennik, Mińsk 
1917/1918. Zobacz: Polska Prawda. 

PRAWDA — dziennik, Moskwa 1920. 
Orsan CK i Moskiewskiego Komitetu 
KPR. 

Patrz: Zieliński, op. cit., s,tr. 109 

PROMIEŃ — tygodnik, organ socja
listów polskich, następnie pismo Klu
bów Robotniczych i Żołnierskich. Pio
trogród 1917. Red. A. Przecławski. St. 
Budkiewicz. Wyd. Polski Klub Robo
tniczy „Promień", Polski Wojskowy 
Klub Rewolucyjny. 

Zakł. Hist. Partii: 1917 n-ry 1, 7—9, 

PROMIEŃ PORANNY — dwutygo
dnik, organ organizacji robotniczej 
„Promień", Piotrogród 1916/1917. Red. 
i wyd. A. Przecławski. Z początkiem 
1917 wydawnictwo Promienia Poran
nego zostało przerwane i na jego 
miejsce zaczął wychodzić Promień 
(patrz: Promień). 

Zakł. Hist, Partii: 1916 nr 4, 8 

PRZEDŚWIT — dwutygodnik. Ki
jów 1916/1917. Red. Eugenia Żmijew
ska, St. Karwicki. Wyd. Klementyna 
Stadnicka. Czasopismo ilustrowane, 
przedtem Świat Kobiecy. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917, 
str. 110 

Bilbl. Uniw. Warsz.: 1916 nr 14, 15. 
1917 nr 5, 6 

PRZEGLĄD KOMUNISTYCZNY — 
tygodnik, organ Biura Polskiego przy 
КС Komunistycznej Partii Ukrainy. 
Kijów, Charków 1920. W Kijowie wy
szły trzy numery, następnie wydawnic
two zostało przeniesione do Charkowa. 

Zakł. Hist. Partii: 1920 nr 3 

PRZEGLĄD NAUKOWY I PEDA
GOGICZNY *) — czasopismo wycho
dzące w 10 numerach rocznie, Kijov/ 
1916/1917. Red. i kierownik literacki 
St. Kalinowski, red. odpow. i wyd. 
Janina Peretjatkowiczowa. Pismo fa
chowe. 
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Patrz: Muzeum Polskie za 1917, 
str. 110 

Bibl. Nar.: 1916 n-ry 1—5 

PRZEGLĄD POLSKI — dziennik, 
Odessa 1917/1919. Red. i wyd. Włady
sław Rylski. Pismo polityczne, społe
czne i literackie drukowane na bibu
le. 

Bibl. Jag.: 1919 nr 223 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1919 nr 240 
PRZEGLĄD POLSKI*) — dwutygo

dnik, Kijów 1917. Red Michał Pawli
kowski, kierownik naczelny St. Jezier
ski. Czasopismo polityczne. 

Bibl. Nar.: 1917 nr 1, 3 

PRZEGLĄD ROLNICZY*) — dwu
tygodnik, Winnica 1917/1918. Red. Wa
lery Swederski, wyd. Roman Bniński. 

Patrz: Tygodnik Kresowy, nr 14 z 10 
XII 1917 

PRZEWODNIK KÓŁEK I SPÓŁEK 
ROLNICZYCH NA RUSI*) — dwuty
godnik, Kijów 1917. Red. Włodzimierz 
Bzowski, wyd. Wydział Gospodarstwa 
Społecznego Polskiego Komitetu Wy
konawczego na Rusi. Pismo fachowe. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str. 246 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

PRZEWODNIK OŚWIATOWY — 
dwutygodnik, organ Wydziału Oświa
ty Polskiego Komitetu Wykonawcze
go na Rusi. Kijów 1917/1918. Red. Jan 
Kornecki, wyd. Władysław Łukasie
wicz. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str. 246 

Zakł. Hist. Partii: 1917 n-ry 1—6, 
1918 n-ry 1—8 

PRZYSZŁOŚĆ — tygodnik, Mińsk 
1918. Red. Stanisław Paciorowski. Pi
smo ludowe. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 118 

REWOLUCYJNA ARMIA POLSKA 
— Patrz: Armia Polska na Emigracji 

ROBOTNIK NA UKRAINIE —. 
Charków 1917/1918. Red. Al. Ostrow
ski. Czasopismo sekcji PPS-lewicy 
na Ukrainie. Wyszły 3 numery. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 122 

ROBOTNIK POLSKI — tygodnik, 
Kijów 1917/1918. Red. Stanisław Flor
czak. Wyd. Komitet Redakcyjny. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str. 110 

ROBOTNIK W ROSJI — nieperio
dyczne, organ Centralnego Komitetu 
Wykonawczego sekcji PPS-lewicy w 
Rosji, Piotrogród 1917/1918. Red. od-
pow. Józef Ciągliński. Współpracow
nicy: Feliks Kon, Piotr Sawicki, Lu
dwik Pinkus. St. Łapiński. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 3, 5 

SAMI SOBIE *)• — organ Zrzeszenia 
Wytwórczo-Spożywczego na Ukrainie, 
Kijów 1918. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 246 

SŁOWO KATOLICKIE*) — organ 
diecezjalny, Kijów 1917/1918. Red. ks. 
W. Kalinowski. Prócz spraw z dziedzi
ny prawno-kościelnej omawia zagad
nienia społeczne w oświetleniu nau
ki kościoła katolickiego. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 246 

SŁOWO WIELKOPOLSKIE — ty
godnik, Moisikwa 1917. Red. M. Ko
walski, wyd. St. Fischer. Czasopismo 
społeczno-polityczne. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 246, Zieliński, op. cit., str. 128 

SPARTAK —- tygodnik, organ Biura 
Polskiego przy Irkuckim Komitecie 
partii bolszewickiej, Irkuck 1920 

Patrz: Izwiestija Sibirskogo Biuro 
CK RKP nr 14 z 28 XI 1920. 

SPOŁEM *) — nieperiodyczne, or
gan Związku Zawodowego Pracowni
ków Biurowych, Handlowych i Prze
mysłowych. Red. Stefan Uhma, wyd. 
Polski Zw. Zaw. Prac. Biur., Handl. 
i Przem. Kijów 1917. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str. 110 

SPRAWA POLSKA — tygodnik, 
Piotrogród 1915/1917. Red. St. Kozicki, 
Z. Wasilewski. Wyd. K. Broel-Plater. 
Czasopismo polityczne. 

Bibl. Nar.: 1915, 1916, 1917 — n-ry 
2—50 (br. 37, 40, 49) 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 n-ry 4, 31, 
39, 47 

SPRAWA ROBOTNICZA — tygod
nik, organ Piotrogrodzkiej grupy 
SDKPiL. a następnie grupy KPRP. 
Piotrogród 1918/1919. Red. T. Gniewicz 
(Z. Fabierkiewicz). 

Zakł. Hist. Partii: 1918 n-ry 1—8/10. 



136 Zygmunt Łukawski 

SPRAWA ROBOTNICZA — organ 
socjalistów polskich, Kijów 1917. Red. 
K. Domosławski. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 129 

SPRAWA ŻOŁNIERSKA — wydaw
nictwo nieperiodyczne, organ Komite
tu Głównego Związku Lewicy I-go 
Zjazdu Polaków Wojskowych, Piotro
gród 1917/1918. Komitet Redakcyjny: 
St. Wejhert, R. Łągwa, J. Djupero, M. 
Marczewski — red. odpow. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1918 nr 9 

STRAŻNICA *) — nieperiodyczne, 
Tamfoów 1917. Nakład i red. B. Sa-
rankiewicza i E. Imieli. Czasopismo 
społeczno-polityczne. 

Patrz: Muzeum Polskie 1917 str. 110 

STRAŻNICA — Bobrujsk 1918. Red. 
Pawlus. Czasopismo wojskowe. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 131 

STRZELEC KANIOWSKI — Ka
niów 1918. Wydawane następnie w 
Wilnie jako Legionista. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 132 

SUMIENIE*) — Bobrujsk 1918. Ga
zeta I-go korpusu polskiego. Czasopi
smo konspiracyjne wychodzące w cza
sie okupacji niemieckiej. 

Patrz: Bagiński, op. cit., str. 268 

SZTANDAR *) tygodnik. Piotrogród 
1915/1917. Red. Remigiusz Kwiatkow
ski. Czasopismo ilustrowane. 

Bibl. Nar.: 1915 nr 12, 1916 n-ry 
1—18 

SZTANDAR KOMUNIZMU — dzien
nik, organ komunistów polskich, Mińsk 
1920. Red. J. Zbiniewicz, W. Pański, 
F. Kon, J. Marchlewski. 

Patrz: M7ot nr 16 (1000), 20 I 1926 
Bibl. Publiczna w Leningradzie: nr 

44, 46—51, 53—55 

SZTANDAR KOMUNIZMU *) — 
dz'ennik. oroptn F?iira Polskiego CK 
KPR, Smoleńsk 1920. 

Bibl. Publ. w Leningradzie, n-ry 79, 
82—88 

SZTANDAR KOMUNIZMU *) — 
tygodnik, organ sekcji polskiej przy 
federacji grup komunistycznych Kom. 
Partii Ukrainy, Kijów 1919. Red. F. 
Kon, Szacki. 

Instytut Marksizmu — Leninizmu 
w Moskwie. 

TRYBUNA — dziennik, następnie 
tygodnik, organ Centralnego Komitetu 
Wykonawczego grup SDKPiL w Rosji. 
Piotrogród, Moskwa 1917/1919. Red. W. 
Miller, J. Leszczyński (Leński), Z. 
F'abierkiewiüz, St. Borski. Czasopismo 
oolityczne. Nakład 4500—11500 egz. 

Zakł. Hist. Partii- 1917 n-ry 6, 18, 19. 
21—23, 1918 n-ry 1, 3 

TRYBUNA KOMUNISTYCZNA — 
tygodnik, organ grup KPRP, a na
stępnie Biura Polskiego przy КС Ko
munistycznej Partii Rosji, Moskwa 
1919/1924. Red. W. Miller, St. Heltman. 
Wyd. Biura Polskiego przy КС KPR. 
Czasopismo polityczne. 

Bibl. Jag.: 1919 n-ry 6—14 (br. 7, 12. 
13), 1920 n-ry 2—10 (br. 4, 8) 

TYDZIEŃ ROBOTNICZY — organ 
PPS-frakcji na Ukrainie, Charków 
1917/1918. Red. Wł. Uziembło, Z. Za
remba. Wyszły 4 numery. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str 139 

TYGODNIK KRESOWY — tygod
nik, Żytomierz 1917/1918. Red. K. 
Fosinkiewicz, Wmcenty Horodyski. 
Wyd. W. Horodyski, Witold Podwiń. 
Czasopismo poświęcone zagadnień'om 
politycznym, społecznym i literackim 
oraz działalności narodowej społeczeń
stwa polskiego na Ukrainie. 

Bibl. Jag.: Komplet wydawnictwa 
za okres od 15 XI 1917 (nr 1) do 31 III 
1918 (nr 17) 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 

TYGODNIK SYBERYJSKI — tygo
dnik. Irkuck 1919/1920. Czasopismo 
handlowe. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 141 

TYGODNIK ODESSKI*) — tygod
nik, Odessa 1915/1917. Red. i wyd. Ad. 
Kowałczewski-Siedlecki. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str. 110 

TYGODNIK ROBOTNICZY — tygo
dnik, Charków 1918. Red. Z. Zaremba. 
Wvd. Charkowski Okręgowy Komitet 
PPS-fr. Wyszły 3 numery. 

Patrz: Zieliński, op, cit.„ str. 141 
TYGODNIK WOJSKOWY — tygo

dnik, Kijów 1918, Komitet red. L 
Białkowski, W. Brzostowski. W. Gu
towski, Wł. Guenther i G. Olechow
ski — redaktor. Wydawnictwo Wydzia
łu Prasowo-Oświatowego Polskich Sił 
Zbrojnych frontu ukraińskiego. 
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Patrz: Tygodnik Kresowy nr 8 z 14 I 
1918 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1918 nr 1 
WALKA — organ PPS-fr., Charków. 

Red. Wł. Uziembło. Wyszły 2 numery. 
Patrz: Zieliński, op. cit., str. 143 
WARSZAWIANKA*) — organ Wy

działu Politycznego Rady Wojenno-
Rewolucyjnej Armii 16. Br. m. wyd., 
1920. 

Archiwum Wydziału Historii Partii 
przy КС PZPR 149/IV6-16 Armia. 

WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE 
— miesięcznik, Kijów 1917. Red i 
wyd. ks. F. Sznarbachowski, kierow
nik literacki Aureli Drogoszewski. 
Pismo poświęcone bibliografii kryty
cznej oraz dziejom umysłowości pol
skiej w Rosji. W dalszym ciągu wy
chodziło jako Muzeum Polskie (patrz: 
Muzeum Polskie). 

Bibl. Jag.: 1917 n-ry 1—3 
Bibl. Nar.: 1917 nr 1—2 
WIADOMOŚCI ILUSTROWANE — 

tygodnik, Moskwa 1917. Red i wyd. 
St. Brzostowski. Wydawnictwo Gaze
ty Polskiej. 

Bibl. Nar.: 1917 nr 1—10 
WIADOMOŚCI KOMISARIATU — 

organ urzędowy Doniecko-kryworoż-
skiego Zagłębia, Charków 1918 Red. 
Wydział Ogólny Komisariatu. Referent 
wydziału Duracz. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1918 nr 1 (28 III) 
WIADOMOŚCI KOMISARIATU — 

dwutygodnik, organ urzędowy Komi
sariatu Polskiego przy Komisariacie 
Ludowym do spraw narodowościo
wych. Piotrogród, Moskwa 1917/1918. 
Red. Zbigniew Fabierkiewicz. Wyszło 
17 numerów do listopada 1918. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 1 
Bibl. Jag.: 1918 nr 14—15 
WIADOMOŚCI KOMUNISTYCZNE 

— tygodnik, Moskwa 1920. Wydawnic
two Biura Polskiego propagandy i agi
tacji przy Moskiewskim Komitecie 
KPR. Nr 1 wyszedł 26 VIII 1920. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 145 
WIADOMOŚCI LATRYNOWE — 

Krasnojarsk (1918). Pismo satyryczne, 
rozpowszechniane wśród więźniów po
litycznych. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 145 
WIADOMOŚCI POLSKIE — Ufa 

1918. Pismo wydawane przez delega
turę Polskiego Komitetu Wojennego 
w Rosji, przeznaczone dla V dywizji 

Wojsk Polskich. Red. J. Birkenmayer, 
J. Korwin Kulesza. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 146 
WIADOMOŚCI POLSKIE*) — wy

dawnictwo nieperiodyczne, Jekatery-
nodar 1918 Wyd. Komitet Naczelny 
przy Dowództwie Wojska Polskiego. 

Bibl. Jag.: 1918 nr 1 plus dodatek 
nadzwyczajny, nr 2 

WIADOMOŚCI SARATOWSKIE *) 
— miesięcznik, organ Saratowskiej Ra
dy Reprezentacyjnej, Saratów 1918. 
Red. Jan Parandowski. Czasopismo 
społeczno -poli tyczn e. 

Bibl. Jag.: 1918 nr 2 (15 I) 
WIADOMOŚCI TELEGRAFICZNE 

POLSKIE — dziennik, Żytomierz 1918 
Red. T. Lipkowski. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 147 
WIADOMOŚCI TYGODNIOWE 

ZWTĄZKU WOJSKOWYCH POLA
KÓW ARMII 9-EJ*) — Br. m. wyd. 
(prawdopodobnie Czerniowce) 1917. 

Patrz: Bagiński, op. cit., str. 331 
WIADOMOŚCI TYMCZASOWEGO 

- - ROBOTNICZEGO — WŁOŚCIAŃ
SKIEGO RZĄDU SOWIECKIEGO — 
BIAŁORUSKIEGO — wychodził 2 ra
zy na tydzień, Mińsk 1919. Red. A. 
Antonikowski. Czasopismo ukazywało 
się w języku polskim, rosyjskim i 
białoruskim. Organ urzędowy. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 146 

WIADOMOŚCI WILEŃSKIE *) — 
Wilno 1920. Czasopismo PPS okręgu 

WIADOMOŚCI WOJSKOWE — ty
godnik. Kijów, Mińsk 1917/1918. Red. 
H. Bagiński. Wyd. i nakład Towarzy
stwa Polskiej Wiedzy Wojskowej. Cza
sopismo ilustrowane, wojskowe, po
święcone zagadnieniom sztuki wojsko
wej ze szczególnym uwzględnieniem 
spraw taktycznych. 

Bibl. Jag.: 1917 nr 39—40 
Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 18, 1918 

nr 1—12, 15—18 

WIADOMOŚCI WOJSKOWE*) — 
dwutygodnik, organ Komisji Nauko-
wo-Wojskowej, a następnie' Towarzy
stwa Polskiej Wiedzy Wojskowej. Je-
katerynodar, Odessa 1918/1919. Red. H. 
Bagiński. Nakładem sztabu 4-ej dywi
zji Wojsk Polskich gen. Żeligowskie
go. Czasopismo ilustrowane, wojsko
we. 
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Patrz: H. Bagiński, op. cit., str. 424, 
483 

Bib]. Jag.: 1919 nr 3 (69) — 6 (72) 
WIADOMOŚCI Z POLSKI — patrz: 

Wieści z Polski. 
WIEŚCI Z POLSKI — tygodnik, 

Piotrogród 1918. Red. Krymski. Prze
gląd tygodniowy życia narodowego. 
Czasopismo wychodziło przez pewien 
czas pod tytułem Wiadomości z Pol
ski. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 149, 14G 
WIEŚCI Z POLSKI — miesięcznik, 

Mikołajów 1918. Red. odpow. N. Nie
wiadomski. 

Bibl. Uniw. Warsz. 1918 nr 1—2 
WIEŚ I ZAŚCIANEK*) — tygod

nik, organ Rady Polskiej Ziemi Miń
skiej, Mińsk 1917/1918. Komitet redak
cyjny (Tadeusz Jaworski). Pismo zie-
miaństwa polskiego na kresach. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1918 
str. 246 

WOLNOŚĆ — tygodnik, Moskwa 
1917. Red. i wyd. Tadeusz Radwański. 
Ukazał się tylko 1 numer. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 149 

WYGNANIEC — tygodnik, Moskwa 
1917/1918. Za komitet red. ks. K. 
Lutosławski. Wł. Lippoman. Wyd. Ko
mitet Zjednoczenia Międzypartyjnego 
w Moskwie 

Bibl. Uniw. Warsz. 1918 nr 1 

WYZWOLENIE — organ Polskiego 
Komitetu Wykonawczego w Odessie. 
Red. F. Kowalski, F. Cichocki. Kier. 
literacki M. Ziębowski. Wyd. Pol. 
Kom. Wyk. w Odessie. Pismo polity
czne, społeczne i literackie. 

Patrz: Muzeum Polskie za 1917 
str 110 

Bibl. Uniw. Warsz: 1917 nr 27, 18 XI 

ZORZA MIŃSKA — tygodnik, Mińsk 
1918/1920. Red. Józef Małowieska, Wa
cław Wierzbicki. Wyd Straży Kreso
wej. Czasopismo polityczno-społeczne. 

Bibl. Nar.: 1920 n r 27, 28 plus doda-
t ek nadzw. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1920 nr 12-н29, 
(br. 1—11, 17) 

ŻOŁNIERZ POLSKI — tygodnik, 
Kijów, Charków 1920. Wydawnictwo 
Głosu Komunisty. Pismo poświęcone 
.sprawom żołnierza polskiego. 

Bibl. Jag.: 1920 nr 2 plus dodatek 
Za kogo walczycie, 7, 8 

ŻOŁNIERZ POLSKI — dziennik, or
gan urzędowy I-go korpusiu polskie
go. Bobrujsk, Mińsk 1917/1918. Red. 
i wyd. H. Nowodworski. W grudniu 
1917 stał się również organem urzę
dowym Naczelnego Polskiego Komite
tu Wojennego. W tym czasie Żołnierz 
Polski połączył się z czasopismem 
Polskie Siły Zbrojne (patrz: Polskie 
Siły Zbrojne. 

Patrz: Tygodnik Kresowy nr 6 za 
1918, Muzeum Polskie za 1918 str. 246 

ŻOŁNIERZ POLSKI — tygodnik, 
Mińsk 1917/1918. Red. H. Nowodwor
ski. Wyd. Wydziału Oświaty Związku 
Wojskowych Polaków Frontu Zacho
dniego. 

Patrz: Zieliński, op. cit., str. 155 
ŻOŁNIERZ POLSKI WE WSCHO

DNIEJ ROSJI — dziennik, Nowomi-
kołajewsk 1919. Red. i wyd. A. Stroń-
czaik, J. Birkenmayer. Kier literacki 
A. Nawrocki. Pismo przeznaczone dla 
5-ej Syberyjskiej dywizji Wojsk Pol
skich w Rosji. 

Bibl. Uniw! Warsz.: 1919. n-ry 1—3, 6, 
9, 18—24, 31, 37—39, 44, 47, 50, 52, 55. 
58, 60 

ŻOŁNIERZ REWOLUCJI — Kijów 
1920. Pismo poświęcone czynowi re
wolucyjnemu żołnierza polskiego 
Przenaczone w głównej mierze dla żoł
nierzy armii polskiej, walczącej prze
ciwko Rosji radzieckiej. 

Bibl. Jag.: 1920 nr 1, 3 
Bibl. Nar.: 1920 nr 3 
ŻYCIE *) — wydawnictwo nieperiody

czne. Red. i wyd. J. Zdziechowiez. 
Piotrogród 1917. 

Patrz: Wiadomości Bibliograficzne 
nr 1 za 1917 str. 33 

ŻYCIE KOŚCIELNE*) — dwutygo
dnik, Piotrogród 1917. Red. odpow. i 
wyd. ks. J. Trojgo. Pismo duchowień
stwa mohylewskiegiO i mińskiego, wy
dawane z upow. zwierzchnictwa die
cezji. Przedtem Wiadomości Kościelne. 

Patrz." Muzeum Polskie 7.a 1917 
str. 110 

ŻYCIE POLSKIE*) — tygodnik. 
Winnica 1917/1918. Red. i wyd. W. 
Swcderski, W. Skarżyński. Czasopi
smo polityczne i społeczne. 

Bibl. Uniw. Warsz.: 1917 nr 6—11, 
1919 nr 4 

ŻYCIE POLSKIE*) — tygodnik. 
Odessa 1919. Red. odpow. i wyd. Ma
rian Sehe it z. 

Bibl. Nar.: 1919 nr 1 



R E C E N Z J E I O M Ó W I E N I A 

SPECTATOR. Wybór. Przekład, wstęp i objaśnienia Zofii S i n-
k o w e j . Wrocław—Kraków (1957) Zakład Narodowy im. Osso
lińskich 16° ss. CXVII, 564, nlb. 2, ilustr. 5 w tekście. Biblio
teka Narodowa. Seria 2 nr 110. 

W czwartek, dnia 1 marca 1711 roku ukazał się w londyńskiej oficynie Samuela 
Buckley'a pierwszy numer dziennika Spectator, którego autorami i wydawcami 
byli dwaj utalentowani pisarze, należący do stronnictwa whigów: uczony, poeta, 
dramaturg i mąż stanu w jednej osobie — Joseph Addison oraz również poeta, 
dramaturg i publicysta — Richard Steele. Pismo o objętości dwustronnie zadruko
wanej karty w formacie folio, wychodziło codziennie (oprócz niedziel) do o grudnia 
1712 roku i liczyło 555 numerów. Po przerwie ukazywało się od 18 czerwca do 
20 grudnia 1714 roku, trzy razy tygodniowo, oddając do rąk czytelników 80 esejów 
numerowanych od 556 do 635. 

Spectator cieszył się ogromną popularnością i osiągnął w 1711 roku wysoki nakład 
trzech tysięcy egzemplarzy. Był wiernym zwierciadłem życia obyczajowego i kultury 
społeczeństwa angielskiego w początkach XVIII wieku, kiedy to w wyniku rewo
lucji mieszczaństwo dochodziło do coraz większego znaczenia politycznego i gospo
darczego, a wraz z tym przejawiało coraz większe ambicje kulturalne. Nie salony, 
a kawiarnie i kluby stają się nowymi ośrodkami życia towarzyskiego. Koniecznym 
był nowy kodeks obyczajowości i moralności dla tworzącej się nowej warstwy 
gentlemanów: kupców, bankierów, przedstawicieli palestry czy lekarzy. Najodpo
wiedniejszym .gatunkiem literackim (prekursorem późniejszej powieści i dramatu 
mieszczańskiego), służącym potrzebom nowej elity społecznej, stało się cza'sopismo 
moralno-obyczajowe, mające już w piśmiennictwie angielskim swoje tradycje. Owe 
osiemnastowieczne angielskie „essay periodicals" przekształcają się w nowy typ: 
„one essay periodical" (jeden esej w jednym numerze) co wydoskonalił i upowszech
nił Spectator. W mim bowiem esej przybrał postać swoibodnej, naturalnej gawędy 
autora z czytelnikami na różnorodne, nieraz najbardziej osobiste i intymne tematy, 
wypełniając nią obie szpalty pisma. Walka z fanatyzmem i nietolerancją religijną, 
problemy wychowania kobiet, wartość przyjaźni, zalety stanu małżeńskiego, kwestie 
mody, pochwała bogacenia się za pomocą oszczędności i pracowitości, potępienie 
pojedynków, obrona praw dzieci nieślubnych, realia życia współczesnego Londynu, 
zjawisko prostytucji, problemy wykształcenia, zagadnienia krytyki literackiej (np. 
piękno ballady ludowej) i teatralnej — wszystko to stanowiło tematykę pisma do 
dziś dnia zachowującego jeszcze żywe i ciekawe myśli. Grupa postaci stale wystę
pujących w piśmie i nadsyłana do nich korespondencja, nadawały cechy autentycz
ności i bezpośredniości, zbliżały tematykę i treść Spectatora czytelnikowi angiel
skiemu. Spectator był zresztą później wydawany wielokrotnie w formie książkowej 
i tłumaczony na wiele języków, jako bardzo popularna lektura w Europie doby 
oświecenia (m. i. także w Polsce). 

Z 635 artykułów Spectatora wybrała, przetłumaczyła i objaśniła Zofia Sinkowa 
100 najbardziej różnorodnych esejów, typowych dla mieszczańskiej moralistyki 
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angielskiej. Szereg z nich było tłumaczonych i zamieszczonych w polskiej prasie 
okresu oświecenia (warszawski Monitor 1765—1785). Spośród wybranych przez siebie 
artykułów, 60 zidentyfikowała Sinkowa jako utwory Addisona, 21 Steele'a, 11 innych 
współpracowników (7 Budgella, 2 Hughesa, 1 Martina?, 1 Parnella?), 8 traktując 
jako anonimowe. 

Wybór 100 artykułów Speclatora wydany w serii pomników literatury obcej Biblio
teki Narodowej, opatrzony został obszernym i wyczerpującym wstępem wydawcy 
(s. I—CXIV), bibliografią tematu (s. CXV—CXVIII) oraz (przypisami objaśniającymi 
w tekście. Wydawnictwo zdotoi pięć XVIII-wiecznych rycin ze Spectatora. 

Wydany przez Zofię Sinkową wybór jest ciekawym i rzadkim źródłem do dziejów 
powszechnych prasy, ukazującym się w języku polskim, a ponadto cennym mate
riałem porównawczym dla historyków prasy polskiej, dla której Spectator w XVIII 
wieku był przecież wzorem i doradcą *). 

Wiesław Bieńkowski 

MARIAN TYROWICZ: Organizacja pracy redakcyjnej w cza
sopiśmiennictwie Gälteji i Krakowa (1772—1831). „Kwartalnik 
Prasoznawczy", nr 1—2 (5—6), Warszawa 1958, s. 17—26. 

Odłogiem leżą studia nad badaniami historii dziennikarstwa naszego — pisał 
w swej książeczce jeszcze w 1905 r. Stefan Górski *). Teraz jest już nieco lepiej, ale 
jeszcze sporo problemów czeka na swych historyków, np. problem organizacji pracy 
redakcyjnej w dawnym czasopiśmiennictwie polskim, który należy do mało znanych 
i najsłabiej opracowanych. I jeżeli zwrócimy uwagę na niewielką objętościowo pracę 
Mariana Tyrowicza, to czynimy to ze względu na znaczenie każdego artykułu oma
wiającego te zagadnienia. 

Autor zajął się okresem stosunkowo dawnym, bo latami 1772—1831 i jedną tylko 
prowincją Polski, bo Galicją i Krakowem. Warto rozszerzyć badania i na dalsze 
lata i na pozostałe zabory. 

Tyrowicz podkreślił wielką rolę indywidualności jednostki lub grupy kierującej 
danym organem. Osoba głównego redaktora była istotnie motorem pisma, niejedno
krotnie redaktor robił dosłownie wszystko, nim później przyzwyczajono się do 
szerzej rozbudowanego aparatu redakcyjnego, który dziś urasta do rozmiarów po
tężnej machiny. Główny redaktor był zazwyczaj człowiekiem wykształconym, o sze
rokich horyzontach; redaktorzy ci rekrutowali się często z kadr profesorskich. Do 
nich należał pierwszy nowoczesny redaktor krakowski Jacek Przybylski, prof. U. J., 
filolog klasyczny, bibliofil, kolekcjoner. Nie o wiele mniejsze zdolności i zasób wie
dzy posiadali Konstanty Majeranowski (autor utworów literackich, scenicznych), 
fizjokrata Wawrzyniec Surowiecki i inni. Obok nich występują ludzie działający 
z niewątpliwych pobudek komercjalnych. Ci przede wszystkim zakładali w Galicji 
nowe pisma, a dopiero w sukurs przychodzili ludzie z wiadomościami literackimi, 
wydawniczymi itd. 

Niektórzy redaktorzy wypełniali nawet całe numery płodami swego pióra z po-

*) Por. moją recenzję z pracy tejże autorki: „Monitor'1 wobec angielskiego „Specta-
lora", Wrocław 1956 — zamieszczoną w numerze 1 z 1958 r. Prasy Współczesnej 
i Dawnej. 

') Stefan G ó r s k i , Dziennikarstwo polskie. Zarys historyczny. Warszawa 1905, s. 3. 
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wodu braku współpracowników2). I tu leżała jedna ze słabszych stron galicyj
skiego czasopiśmiennictwa w omawianym okresie: brak współpracowników, a na
wet — o zgrozo — brak ludzi iz dobrą znajomością, sztuki pisarskiej. Toteż redakcja 
Pamiętnika Lwowskiego zwracała się w r. 1816 z apelem o nadsyłanie rozpraw 
w języ"ku niemieckim, które obiecała sama przełożyć na polski. Również ciekawe 
wyjaśnienie znalazło się w Gazecie Lwowskiej л^ r. 1811. Redaktor jej wyjaśniał, 
że za publikowanie nadesłanych redakcji artykułów nie trzeba płacić, że przeciw
nie — redakcja będzie je honorować pc 40 i 50 zł w bankocetlach za arkusz, ,jeśh 
autor wyraźnie nie zastrzeże sobie bezpłatności swej pracy. 

Niesłusznie może spotkał się z krytyką problem popularyzacji czytelnictwa w Ga
licji. Autor omawianej pracy wspomina artykuł Walentego Chłędowskiego, który 
ukazał się w r. 1820 na łamach Pszczoły Polskiej:i). Chłędowski pisze: nie mamy dla 
pospolitego ludu napisanych książek, daje rady i wskazówki, wzywa do pisania dla 
ludu. Uwaga więc. Chłędowskiego — dodaje Tyrowicz — była słuszna i na czasie, 
ale realizację zostawiał... komu innemu. Nikt z publicystów ï dziennikarzy galicyj
skich nie podjął myśli, którą już za czasów insurekcji 1794 r. starano się realizować 
przez przeznaczenie pewnej ilości nakładu „Gazety Rządowej" jako egzemplarzy gra
tisowych dla kolportażu na wsi. Pod tym więc względem galicyjski świat dzienni
karski zawiódł na całej linii. Trudno tu krytykować dziennikarzy galicyjskich, trudno 
w ogóle winić ich za to, że za mało zajmowali się ludem, kolportażem ma wsi ltd. 
Z konieczności ograniczano się do projektów i wskazań. Dobre i to. Nie można tego 
nie doceniać. Ileż w naszych czasach jest jeszcze niedociągnięć na tym polu, a czy
telnik wiejski niejednokrotnie nie wie nawet, że wychodzi takie czy inne czaso
pismo ludowe i niby ludowi służyć mające. Spotkałem się z tym nieraz *w czasie 
wiejskich wędrówek. Problem czytelnictwa na wsi, problem prasy ludowej wciąż 
jeszcze czeka na dokładne przebadanie i opracowanie i winien się doczekać sumien
nej a nie pobieżnej analizy. 

Praca Tyrowicza ukazuje tajniki pracy redakcyjnej w Galicji w latach 1772—1831 
w wielkim skrócie i co sam autor podkreśla, konieczne jest dokładne przewerto-
wanie archiwów i bibliotek, by uzyskać pełniejszy obraz. Wszelkie prace z dziedziny 
historii dawnego czasopiśmiennictwa muszą i winny być oparte nie tylko o mate
riały drukowane, ale archiwalne, zbiory -rękopiśmienne. Analizę danego czasopisma 
wielu z nas po przeczytaniu większej czy mniejszej 'liczby roczników może sobie 
wysnuć. Tu chodzi o wykorzystanie nieznanych albo mało znanych materiałów 
archiwalnych. To muszą być w jakiejś mierze prace odkrywcze, 

Studia nad organizacją pracy redakcyjnej w dawnym czasopiśmiennictwie polskim 
warto rozszerzyć na analizę pracy administracyjnej w pismach (łączyła się ona wów
czas dość ściśle z pracą redakcyjną sensu stricto); chcieMbyśimy wiedzieć, jak wy
glądał np. dział listów, czy duże były korespondencje redakcji, jak wyglądały 
sprawy prenumeraty itd. itd. W społeczeństwie rodził się wówczas pęd do czytel
nictwa, rozumiano rolę czasopism, dowodem czego jest chociażby list zamieszczony 
w Pamiętniku Galicyjskim w r. 1821, gdzie czytamy: 

Przytem pozwoli W. P. K. oświadczyć tobie, jako miło widzieć kochającym język 
i literaturę narodową, zwracające się w Prowincji naszej już upadłe pismo czasolve 

2) Zob. M. Tyrowicz: Zagadnienie elementów) treściowych i układu redakcyjnego 
w czasopiśmiennictwie galicyjskim i krakowskim 1772—1831. „Prasa Współczesna 
i Dawna", nr 1, Kraków 1958, s. 62. 

3) Nie cytuje jednak tytułu tego artykułu, ani nie podaje stron, na których był 
zamieszczony; chodzi tu chyba o artykuł pt. O pisarstwie, Pszczoła Polska, t. I, 1820, 
s. 346—353. 
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w mowie ojczystej, które, każdy przyzna, jak jest potrzebne i do podążenia za. 
innymi w rozszerzaniu światła i do dania piszącym sposobności udzielania powszech
ności swoich myśli. (...) Nie chcę ja wzywać imiennie światłych mężów\ w kraju na
szym mnie wiadomych niniejszym pismem; ale spodziewam się, że W. P. R. przyłoży 
się do osobistego tychże uproszenia, a oni pewnie nie odmówią swojej literackiej 
pomocy, przez co by niniejsze czasowe pismo nie tylko na doborze i rozmaitości 
rzeczy uzyskać mogło, ale przez to stawszy się bardziej poszukiwanym, mogłoby 
i w liczbie arkuszy z czasem, przy nieinteresowności znanej wydawców być po
większonym4). 

Dużo ciekawych problemów wypłynęłoby również przy badaniu sporów między 
redaktorami poszczególnych czasopism, zajęcie się ich polemikami itd. 

Józef Dużyk 

KSAWERY ŚWIERKOWSKI: Dwie nieznane gazety z doby 
powstania listopadowego. Wrocław 1957, 4° str. 14, ilustr. 
,,Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego". 
[Rok] 9: 1954. Dodatek 2. 

Dzieje prasy polskiej kryją niejedną jeszcze zagadkę, którą wyjaśnić mogą jedynie 
żmudne i dociekliwe badania bibliograficzno-biblioteczne. Badania te wobec nie
kompletności zbiorów oraz zniszczeń i strat wojennych, natrafiają na ogromne, nieraz 
nieprzezwyciężone trudności. 

Praca Ksawerego Świerkowskiego, zasłużonego znawcy dziejów książki i prasy, 
wydana w serii wydawnictw Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, przynosi 
wiele ciekawych wiadomości o dwóch nieznanych pismach-efemerydach prowincjo
nalnych z czasów powstania listopadowego. Jedno z nich to wydany w Siedlcach 
z początkiem grudnia 1830 roku Patriota Podlaski, którego pierwszy czterostroni
cowy numer formatu czwórki był — według wszelkiego prawdopodobieństwa — za
razem i ostatnim. Osoba redaktora tej gazety jest nieznaną. Istniejące w okresie 
międzywojennym tylko dwa egzemplarze Patrioty Podlaskiego zaginęły bez śladu 
w Warszawie w czasie ostatniej wojny. Pismo utrzymane w duchu bojowo-patrio-
tycznym, świadczyło nie tylko o zapale politycznym anonimowego wydawcy, lecz 
również było dowodem żywych zainteresowań prowincji współczesnymi wypadkami 
w Warszawie. Należy tu dodać, że czasy powstania listopadowego należą do okresu 
niezwykle bujnego rozwoju iprasy polskiej, która wyzwolona z pęt cenzury nie ogra
niczała się do roli czysto informacyjnej i wywierała już wówczas twórczy wpływ 
na wypadki współczesne. 

W ciekawym szkicu świerkowskiego znajdujemy znaeznjie więcej wiadomości 
o innej gazecie z czasów powstania, a mianowicie o Gońcu Województwa Augustow
skiego drukowanym w Suwałkach, a redagowanym przez prezesa miejscowej Rady 
Obywatelskiej Franciszka Osipowskiego przy współudziale Tomasza Świętopełka 
Marskiego. Wydawany w okresie od 17 grudnia 1830 do 4 lutego 1831 r. liczył 15 nu
merów w układziie dwukolumnowym o objętości czterech stronic in quarto. Jedyny, 
unikatowy i prawie kompletny (bez numeru 3) zbiór tego pisma posiada w Krakowie 
Biblioteka Jagiellońska. Goniec Województwa Augustowskiego ukazywał się w miej
sce bezbarwnego politycznie i treściowo Dziennika Urzędowego Województwa Augu
stowskiego i był w całości efektem miejscowej inicjatywy wydawniczej: ręcznie 

4) List do Redaktora. „Pamiętnik Galicyjski", t. 2, 1821, s. 71—72. 
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czerpany papier .pochodził z papierni we wsi Dzierzbia (w ówczesnym powiecie 
kolneńskim), drukarnia Franciszka Świerczewskiego mieściła się. w Suwałkach gdzie 
zamieszkiwał również redaktor i wydawca. Goniec opatrzony horacjańskim mottem : 
„Dulce et decorum est pro Patria mori'\ wychodził regularnie dwa razy w tygodniu 
(we wtorki i piątki). Reprezentował poglądy liberalnej opozycji kalisikieij, na czeile 
której stali bracia Wincenty i Bonawentura Niemojowscy. Treść pisma stanowiły 
najpokaźniejsze objętościowo „Wiadomości z Warszawy" (41,8% zawartości pisma), 
dalej „Wiadomości zagraniczne" (23,3%), następnie bardzo interesujące „Wiadomości 
miejscowe" (21,9%) oraz dział „Rozmaitości" (13%). Pismo suwalskie zalecało 
w swych artykułach politycznych wzór ustroju państwa w formie monarchii konsty
tucyjnej. Było szczerze patriotyczne i ideowe, dostrzegało również problemy spo
łeczne: m. i. interesowało się położeniem chłopów i ich stosunkiem do powstania. 

Praca Swierkowskiego, będąca nawiązaniem do dawniejszych zainteresowań autora 
tym tematem ') jest wartościowym przyczynkiem do dziejów polskiego czasopiśmien
nictwa, tym cenniejszym, że dotyczy nieistniejących już dziś unikatów (jak Patriota 
Podlaski) oraz oparta jest częściowo o zniszczony i zupełnie dziś niedostępny ma
teriał źródłowy. 

Zapewne bibliografowie i historycy prasy powitają z uznaniem pełne opisy biblio
graficzne obydwu czasopism zamieszczone na str. 14 omawianej rozprawy. Pracę 
Swierkowskiego ilustrują reprodukcje stron tytułowych pierwszego i ostatniego 
numeru Gońca oraz podobizna znaku wodnego papieru pochodzącego z wytwórni 
w Dzierzbi. 

W. B. 

PETER BROCK: Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii. Wyd. 
Książka-Wiedza, Warszawa, 1958, str. 186. 

Nie trzeba bynajmniej zbytnio rozszerzać pojęcia czasopiśmiennictwa i dzienni
karstwa politycznego, by w wymienionej w nagłówku książce Piotra Brocka do
szukać się powiązań z dziejami publicystyki. W tym wypadku publicystyki pol
skiej Wielkiej Emigracji, a w wyższym jeszcze stopniu postępowej publicystyki 
angielskiej, zainteresowanej problemem niepodległość: Polski w latach od 1831 do 
1864. 

Zbiór studiów P. Brocka zawiera sześć rozpraw i dwa aneksy (bibliograficzny 
i archiwistycizny), z którego to materiału trzy rozprawy wyraźnie oparte są o ana
lizę działalności publicystycznej, w pewnym stopniu o dzieje prasy angielskiej 
i biografikę twórców naszej myśli politycznej: jeden zaś aneks prawie w całości 
wymienia pozycje z tej właśnie dziedziny. 

Rozprawy Brocka, na które w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę, to: „Demo
kraci polscy i angielscy radykałowie 1832—1862"; „Zenon Świętosłaiwski"; „Józef 
Cowen i wygnańcy polscy". Wspomniany wyżej aneks to „Spis wydawnictw Dru
karni Powszechnej" (czyli Universal Printing Etablissement Z. Świętosławskiego 
w St. Helier na wyspie Jersey); spis ten zaiwiera druki wydane w wymienionej 
drukarni, z wyraźną przewagą odezw, tekstów, przemówień, broszur propagando
wych i polemicznych a więc typowej publicystyki politycznej. 

x) Por. tegoż autora: „Prasa powstania listopadowego". Prasa. R. 1: 1930, z. 3, 
s. 1—5 oraz rozprawę pod tym samym tytułem zamieszczoną w wydawnictwie zbio
rowym „Powstanie Listopadowe 1830—1831". Lwów 1931, s. 151—156. 
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Dr Peter Втоск (obecnie prof. Alberta University w Edmonton, Kanada), zna
jący znakomicie historię Polski porozbiorowej i nasze piśmiennictwo (historyczne 
(jest bowiem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego z r. 1950), rozpoczął swe 
badania w zakresie historii polskiej od stu(dium źródłowego o jednym z najwy
bitniejszych redaktorów i publicystów prasy galicyjskiej: Bolesławie Wysłouchu 
(studium to było częściowo tylko drukowane po angielsku). Szkoda, że dysertacja 
doktorska o Wysłouchu nie weszła w skład ogłoszonego tomu, choćbjy za cenę 
zmiany jego .tytułu (który i tak nie jest zbyt szczęśliwy). Inne prace stanowiące 
treść omawianego tomu, 'a więc rozprawa o „Narodzinach polskiego socjalizmu" 
(poświęcona Gromadom Ludu Polskiego, ale tylko do r. 1843), następnie „Lud 
Polski — Gromada Rewolucyjna Londyn", „Upadek Gzerkiesji", wreszcie przegląd 
materiałów archiwalnych angielskich do historii naszej emigracji — również 
uwzględniają w dużej mierze źródła o charakterze prasowym i publicystycznym; 
nie są one jednakże przyczynkami do historii publicystyki jako takiej. Z tego wzglę
du nie będą przedmiotem niniejszej recenzji. 

Natomiast trzy inne (wymienione poprzednio) stanowią nieprzemijającą wartość 
w historiografii dotyczącej rozwoju emigracji polskiej po upadku powstania listo
padowego. Wiedza nasza o tej emigracji w W. Brytanii sprowadzała się dotąd — 
poza rozproszonymi wzmiankami — do dwóch prac St. S z p o t a ń s к i e g o 
i W. J o d k i N a r k i e w i c z a o Ludzie Polskim tj. utopi jno-socjalistycznej orga
nizacji w Portsmouth i na wyspie Jersey (archipelag normandzki) i niedawno 
publikowanej rozprawy W. K n a p o w s k i e j o Gromadzie rewolucyjnej Lud 
Polski w Londynie. Rzecz jasna, że monografie o wybitnych działaczach emigracji: 
St. Worcellu (B. L i m a n ó w s к i), W. Daraszu (A. R y n k o w s k a ) , T. Krępo-
wieckiim (W. Ł u k a s z e w i c z ) itp. uwzględniły w różnym stopniu teren angielski 
jako odrębny obszar wychodźstwa. Jednakże pełnego oibrazu politycznej, gospodar
czej i kulturalnej historii Wielkiej Emigracji w Anglii dotąd nie mieliśmy i nie 
mamy. ' 

Zbiór rozpraw Brocka również nie jest całością zamkniętą, daje bowiem obraz 
pewnych odcinków lat i spraw skupionych dokoła pewnych osób. Ale jest w tych 
roztrząsaniach tyle rewelacyjnych wiadomości, nowych szczegółów o osobach i an
gielskich organizacjach filopolskich, tezy oparte są o tak świeżą literaturę angielską 
i naszą emigracyjną, że (publikację tę uznać należy za jedną z najwartościowszych 
osiągnięć ostatnich lat w zakresie historii Wielkiej Emigracji. 

Z zakresu interesującej nas na tym miejscu problematyki stawia Brock kilka 
tez, które tu godzi się zaakcentować. Stwierdza on niewątpliwy i zapładniający 
wpływ polskiej publicystyki emigracyjnej na radykalizm i internacjonalizm czar-
tystów, następnie na związanie się irlandzkiego ruchu wyzwoleńczego (który Brock 
nazywa „nacjonalistycznym") z czartystami. Stwierdza on również, że popularność 
szeregu pism postępowych, jak A Penny Paper (1831), London Democrat, Northern 
Liberator and Champion, A Weekly Chartist Newspaper a w latach 1850-tych The 
Reasoner and London Tribune, The Northern Examiner, The English Republic 
i 'innych polegała m. in. na tematyce polskiej. Autor twierdzi również, że opozycja 
utopijno-socjalistycznego „Ludu Polskiego" przeciw ideologii Towarzystwa Demo
kratycznego Polskiego — nie zdołała wywołać rozdźwięków między radykałami 
angielskimi a Towarzystwem Demokratycznyyn Polskim. Można się z tym twier
dzeniem zgodzić, jeśli przyjmiemy, że chodziło tu o część radykałów, których sam 
autor nazywa „mieszczańskimi radykałami", a których w naszej historiografii od
różnia się jako liberałów od demokratów burżuazyjnych i rewolucyjnych. Pojęcie 
radykalizmu i demokratyzmu w organizacji ruchu postępowego ówczesnej Anglii 
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wymaga w omawianych rozprawach Brocka, znacznie silniejszego sprecyzowania 
i przekonującego zilustrowania na konkretnych przykładach. Przykład Ryszarda 
Cobdena autora publicystycznej broszury Russia by a Manchester Manufacturer 
(1836) nazwanego przez Brocka w jednym miejscu „mieszczańskim radykałem", 
w innym „radykałem i demokratą" (s. 20 i 21) zaciemnia kwestię rozróżnienia 
postawy ideologicznej jednego i drugiego skrzydła. Również stosunkowo słabo za
rysowana została publicystyka angielska w sprawie polskiej w r. 1848 (poza arty
kułem W. J. Lintona w obronie Polski w czasopiśmie The Cause of the People, 
nr 1 z 1848 г.), a wiemy, że w poezji ówczesnych pisarzy dla sfer robotniczych 
były i wzmianki o Szeli, o nędzy proletariatu śląskiego itp. momenty odwoływania 
się do rewolucyjnych prądów w Polsce. Bardzo pożądane byłoby — oczywiście 
w dalszych studiach Brocka — dokładniejsze i pełniejsze przedstawienie powią
zań między emigracją polską w Anglii a irlandzkim ruchem wyzwoleńczym, jak 
również rozszerzenie naszej wiedzy o polskim udziale w Pierwszej Międzynaro
dówce. 

Zastanawiająca jest jednak szeroka i pogłębiona znajomość dziejów naszego wy
chodźstwa przez P. Brocka. Toteż charakterystyka tego wychodźstwa jiejgo pióra 
zarówno pod wzgilędeni ideologicznym, jak i organizacyjnym — jest niezwykle 
trafna a 'nakreślona przez niego biografia Zenona Swiętosławskiego, jednego 
z najgłębszych publicystów Ludu Polskiego i redaktora pisma L'Homme, jesit 
pierwszym naukowym ujęciem tego żywotu w literaturze historycznej. Autor daje 
również dowód bystrej orientacji w rewizjonistycznych tendencjach najnowszej 
historiografii radzieckiej, kiedy mówi o charakterystycznych zmianach w poglądach 
badaczy ZSRR na walki ludów Kaukazu z caratem. 

Żałować należy, że wiele zagadnień i kwestii dotyczących nie tyflko kontrowersji 
w publicystyce, ale i samej strony faktograficznej — przeniesionych zostało przez 
autora do przypisów, co zgubiło ich wagę i szczegółowość. Również niesłusznie 
indeks jest pozbawiony nazwisk autorów wymienionych w książce a tej tak poży
tecznej publikacji nie ozdobiono ani jedną ilustracją, zwłaszcza z zakresu podobizn 
mało u nas znanych publicystów angielskich. 

Marian Tyrowicz 

STANISŁAW WASYLEWSKI: Niezapisany stan służby. Wy
danie drugie, poprawione i uzupełnione przez autora. Wrocław 
1957. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Str. 184. 

Pierwsze ukazanie się szkiców autobiograficznych Stanisława WasylewTskiego 
(1937) dzieli od drugiego przełom wojenny, oraz data śmierci autora. Pamiętnik 
młodości znanego pisarza i za młodu dziennikarza nie tylko nie stracił przez odda
lający się w czasie temat, ale raczej zyskał na sile atrakcji. Całkowita ruina dni 
wczorajszych, filmowa gonitwa zdarzeń, wkraczanie świata w nową erę — żywiej 
niż w czyimkolwiek innym, w tym żywocie człowieka prasy — odsłaniają nieodwo
łalność przemijania wytrawnego felietonisty i dziennikarza, który przeszedł wszyst
kie stopnie kariery prasowej. Pamiętnik staje się kliszą, utrwalającą ruch codzien
nych drobnych i ważnych faktów środowiska dziennikarskiego autora i rysy głów
nych tego środowiska osób. Jest więc nieocenioną pomocą dla biografów. Dlatego 
słowniki biograficzne i wspomnienia osobiste tak się wzajemnie wspomagają. 
10 — Prasa Współczesna i Dawna 
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W „Niezapisanym stanie służby" Wasylewski nie szczędził mocnych barw, toteż 
nakreślone postacie stają przed nami jak żywe, chociaż lapidarność wyrazu, oraz 
określenia związane wyłącznie z czasem i miejscem mogą uczynić niektóre momenty 
niezbyt jasnymi dla czytelnika młodszego pokolenia. 

Skąd pochodzi zagadkowy nieco tytuł książki? Wasylewski w r. 1914 wstąpił do 
Legionów i zaraz w pierwszych tygodniach został przez lekarza pułkowego odsu
nięty od służby liniowej... Już poszli. Zostałem sam — pisze nie bez żalu. — Mój 
stan służby nie został zapisany. ,Mimo to motyw przeżyć wojskowych pojawia się 
często na kartach pamiętnika, jak gdyby autor chciał tę właśnie treść wysiunąc na 
pierwszy plan opowiadań. Nie bardzo mu się to udało. iNie był żołnierzem z urodze
nia, jak polegli zaraz w pierwszych walkach felietonista „z kredytem na pierwszo-
rzędność" Marceli Krajewski albo inny rasowy dziennikarz Władysław Milko, 
którym poświęca autor rzewną kartę wspomnienia. W pamiętnikach jego bierze 
górę raczej ten „zapisany stan służby" — zapisany własnym piórem u warsztatu 
dziennikarskiego. Strzelał do wrogów Polski z kałamarza celniej niż z karabinu 
i dowiódł, że kierował się orientacją nie tyle austriacką, czy rosyjską, ile polską. 

Ze wspominkami z ławy gimnazjalnej, z murów lwowskiego Ossolineum, z pla
cówek wojennych splatają się obrazki z redakcji i drukarni, ożywione pointą aneg
doty, satyrą polityczną Jana Burego (pseudonim WasylewsMeigo) ze Szczutka, bły
skotliwością stylu. Autor „Niezapisanego stanu służby" jest niezrównanym karyka
turzystą. Kilkoma kreskami, nie unikając przesady, maluje wymownie opisywaną 
postać czy zdarzenie. W tych błyskawicznie kreślonych opowieściach zarysowuje 
się wyraźnie jego droga życiowa. Polonista-bibliotekarz przedzierzga się w redak
tora, aby z tej metamorfozy narodził się literat a podkładzie naukowca i dowcipie 
dziennikarza. Był w latach 1911—1914 „kierownikiem felietonu" w Gazecie Wie
czornej, redaktorem Szczutka, później współpracownikiem kilku pism lwowskich. 
Niestety omawiany pamiętnik urywa się na pierwszych latach Polski między
wojennej. 

Drogę dalszą kariery pisarskiej i publicystycznej Wasylewskiego poznamy bliżej 
dopiero z następnych części jego pamiętników: „Czterdzieści lat powodzenia" i „Bi
bliografia rozumowana moich prac literackich". Ale i z tego fragmentu literackiej 
autobiografii — wyłowić można szereg skądinąd niedostępnych wiadomości o asach 
prasy lwowskiej: Czapelskim, Grzegorzu Glassie-Avantim, Stanisławie Brandow-
skim, Władysławie Milce, Janie K. Maćkowskim i kilku innych. Pamiętniki innych 
dziennikarzy i redaktorów ujęte tak, jak je ujął Wasylewski — byłyby niezwykle 
cennym źródłem do dziejów prasy polskiej; niestety pamiętników tych jest nie
zwykle mało. W wydaniu ich Ossolineum poskąpiło wszelkiej uzupełniającej treści 
i pomocy, jak objaśnienia nazwisk lub indeks. 

Zewnętrzna szata książki średnio staranna; zdobi ją oryginalna obwoluta pro
jektu St. A. Cyrany i podobizna autora. Brak jest natomiast jakiegokolwiek zesta
wienia treści.1) 

Michalina Grekowicz-Hausnerowa 

*) W książce W a s y l e w s k i e g o : Pod kopułą Ossolineum (Wrocław 1958, s. 170— 
172) znajduje się ustęp poświęcony Stefanowi Górskiemu jako „historykowi dzienni
karstwa", nieścisły, mylący tytuły i daty, świadczący znów, jak ostrożnie trzeba 
brać relacje piszących na starość z pamięci i mieszających Dichtung z Wahrheit... 
(Przyp. red.) 
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400-LECIE POCZTY POLSKIEJ — Biuletyn nr I Wydawnictw 
Komunikacyjnych w Warszawie, 1958 rok. Nakład: 300 egzem
plarzy. 32 str. Wydany na zlecenie Komisji Organizacji Obchodu 
400-lecia Poczty Polskiej przy Ministerstwie Łączności. 

Biuletyn rozpoczyna się krótkim rysem historycznym, wywodzącym polskie urzą
dzenia pocztowe od czasów panowania Bolesława Chrobrego, który na miasta kró
lewskie nałożył -obowiązek dostarczania podwód. Poprzez ważniejsze daty w roz
woju tych urządzeń, jak rok 1558 — przyjęty za „rok narodzin Poczty Polskiej"; 
rok 1647 (reorganizacji poczty przez Władysława IV) aż do pojawienia się pierw
szych dyliżansów, skrzynek, znaczków pocztowych, zbudowania pierwszej linii tele
graficznej i zainstalowania pierwszych telefonów — doprowadza nas Biuletyn do 
rozwoju urządźfeń pocztowych po powstaniu ludowego państwa polskiego. 

Krótko dowiadujemy się o Prosperze Prowanie, „Pierwszym Poczmistrzu Pol
skim" i zaznajamiamy z wywiadem udzielonym przez przewodniczącego Komisji 
Organizacji Obchodu 400-lecia Poczty Polskiej, dyrektora Centralnego Zarządu 
Poczty, Jana Klimka. 

Wywiad przynosi pewne interesujące zapowiedzi. W ramach prac podejmowanych 
w związku z 400-leciem, przygotowuje się obszerną monografię pt. „400 lat Poczty 
Polskiej". Książka ma być bogato ilustrowaną pracą zbiorową, zawierającą — obok 
materiałów historycznych — liczne dane o współczesnym rozwoju urządzeń poczto
wych. Oprócz tej, również w przygotowaniu, jest książka dla młodzieży szkolnej, 
traktująca o usługach łączności i właściwym korzystaniu z nich. Trwa także praca 
nad księgą pamiątkową poświęconą licznym obchodom i imprezom, organizowanym 
w ramach „roku pocztowców". Do najciekawszych imprez należy niewątpliwie za
liczyć wystawę „400 lat Poczty Polskiej" w Warszawie i film krótkometrażowy 
o rozwoju Poczity Polskiej. 

Biuletyn zawiera jeszcze „Przechadzkę po Muzeum Poczty i Telekomunikacji" we 
Wrocławiu, szkic popularny pt. „Stanowisko poczmistrza w XVIII wieku", i no
tatkę „Emisje znaczków pocztowych poświęconych 400-leciu Poczty Polskiej". To 
wszystko przeplatane krótkimi zestawieniami danych statystycznych, zatytułowa
nymi: „Łączność w Polsce w świetle cyfr". Całość uzupełniają fotografie i ilustracje, 
jak np. falsyfikat dokumentu królewskiego, ustanawiającego Pocztę Polską i mia
nującego Prowanę jej naczelnikiem, najstarsze koperty z muzeum we Wrocławiu itp. 

Jednym słowem, „dla każdego coś miłego" — można by powiedzieć o tej aż nazbyt 
popularnie napisanej, chaotycznie i bezimiennie (nie podano ani jednego nazwiska 
jakiegokolwiek autora) zredagowanej broszurce. Jednakże bardzo niski nakład 
(300 egzemplarzy) wskazuje, że Biuletyn przeznaczono raczej dla wąskiego kręgu 
odbiorców-fachowców. Należy więc przypuszczać, że jest to wydawnictwo o cha
rakterze sygnalnym i tylko jako takie można je poważniej traktować. (sz) 

PRZEGLĄD NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. 
Tom VII (1956). Łódź 1958. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
we Wrocławiu, str. 501. 

Na 12 prac pomieszczonych w tym tomie, aż dziesięć dotyczy historii czasopiśmien
nictwa. Tak znaczny wkład w ogromnie zaniedbaną dziedzinę badań historyczno-
kulturalnych nie byłby możliwy bez inspiracji twórczego ośrodka naukowego, jaki 
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w latach 1953—1956 potrafił w ramach PAN stworzyć jprof. J. Ghałasiński: Zakładu 
Historii Czasopiśmiennictwa w Polsce, z siedzibą w Łodzi. Dla tego Zakładu na
pisano trzydzieści kilka prac o tematyce od epoki oświecenia po 1918 г., z tym 
że zbadano także jedno czasopismo (Wiedza i Życie) okresu międzywojennego. Część 
owych prac zasługiwałaby niewątpliwie na wydrukowanie. Fragmenty czterech 
z nich znajdujemy właśnie w wymienionym tomie Przeglądu Nauk Historycznych 
i Społecznych i od nich chcemy rozpocząć jego omówienie. 

Witold G i e ł ż y ń s k i , czynny od 1911 r. w zawodzie dziennikarsko-publicy-
sitycznym, wykonał dla zakładu łódzkiego 5 prac, dbejmujących /prasę warszawską 
w dobie Królestwa Kongresowego, w epoce paskiewiczowskiej, w 1904 r. i w okre
sie rewolucji 1905/6 г., tudzież prasę lubelską przed 1914 r. Do druku podał frag
menty oświetlające „Początki prasy codziennej w Królestwie Polskim" (s. 49—85). 
Obejmują charakterystykę dwóch „starych gazet" stołecznych Królestwa: Gazety 
Warszawskiej i Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego, bliźniaczo 
zresztą do siebie podobnych, choć odmiennych nastawieniem i sposobem redago
wania. Różnice mięjdizy nimi występują przy analizie wyglądu zewnętrznego i układu 
treści, ze szczególnym uwzględnieniem działu krytyki teatralnej. Zalążkiem publi
cystyki politycznej stały się zamieszczane w Gazecie Warszawskiej już za Księstwa 
Warszawskiego na oddzielnych arkuszach co jakiś czas „Listy polityczno-spo
łeczne", zastępujące nieznane jeszcze wówczas artykuły wstępne. Na rok 1816 przy
padają tam narodziny felietonu, którego ojcem był G. M. Witowski, jako „Pustelnik 
z Krakowskiego Przedmieścia". 

Niebawem wystąpił reformator prasy, twórca nowego typu dzienników Bruno 
hr. Kiciński, za którego najważniejsze dzieło życia uważa Giełżyński założenie 
Gazety Codziennej Narodowej i Obcej w 1818 г., pierwszego pisma politycznego, 
ukazującego się codziennie rano z wyjątkiem niedziel i świąt, wnet zresztą zabi
tego przez wprowadzenie cenzury prewencyjnej. Jego kontynuacją była Kronika 
i Orzeł Biały, a także — z szczęśliwym skutkiem — Kurier Warszawski, nowy 
typ dziennika informacyjno-popularnegO'. Dzieje tego ostatniego do końca XIX w. 
są iznane z „Książki jubileuszowej", wydanej w 1896 r. 

Fragmentaryczność ipracy Giełżyńskiego nie pozwala na jej naukową ocenę, 
a zawiera ona niewątpliwie sporo nowych uwag i obfity materiał, choć dział przy-
pisków nierozbudowany. 

Prof. Stefan T r u с h i m zbadał pierwsze miesięczniki w W. Ks. Poznańskim 
: tamtejsze czasopisma pedagogiczne. Poznajemy dwa rozdziały początkowe jego 
rozprawy o Ewaryście Estkowskim, jako założycielu i redaktorze Szkoły Polskiej 
(s. 86—138). Po raz pierwszy przedstawił szczegółowo genezę tego ważnego cza
sopisma pedagogicznego i pierwszy okres jego istnienia, powiązał je z aktualną 
wówczas sprawą ludową, ustalił indywidualny wkład i zamierzenia redaktora, 
który pracował w pojedynkę i bezinteresownie. 

Andrzej Z a j ą c z k o w s k i jest autorem dwu prac: Przegląd Naukowy (s. 139— 
153), oraz „Henryk Rzewuski i jego Dziennik Warszawski 1851/4" (s. 206—244). 

W pierwszym przyczynku informuje o Hipolicie Skimborowiczu starszym, jako 
redaktorze Przeglądu Naukowego z ramiemia Edwarda Dembowskiego, tudzież 
wpływie tego periodyku na opinię krajową, jego nakładzie, poczytności etc. Bada 
dzieje ukazującego się w latach 1842-8 pisma pod względem gospodarezo-finan-
sowym. 

Rola autora „Pamiątek Soplicy" jako założyciela i kierownika Dziennika War
szawskiego nie była dotąd naukowo zbadana, zwłaszcza od strony kulis redakcyj-
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nych. Obecnie otrzymaliśmy odpowiedź oa pytania, jak doszło do założenia tego 
dziennika i czym on miał być w oczach założyciela. Poznajemy charakter i ideo
logię pisma, jego czytelników i redaktorów, co pozwala wyrobić sobie zdanie o jego 
znaczeniu w dobie reakcji mikołajewskiej. 

Krystyna L u t y ń s к a zajmowała się czasopismami typu rodzinnego w Kró
lestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku. W latach 1861—1880 ukazywało się 
ich kilka (Kółko Domowe, Kronika Rodzinna, Rodzina, Ognisko Domowe) i głosiły 
ideologię tzw. „rodzinną". Otrzymujemy na s. 289—329 ich charakterystykę ogólną 
i wewnętrzną od strony redakcji, ocenę ich oblicza ideologicznego i wyjaśnienie 
przyczyn ich słabej popularności. O ich pojawieniu zadecydował przede wszystkim 
narodowy charakter głoszonej przez nie „rodzinnej", zdecydowanie zachowawczej 
ideologii. Pozostają one dokumentem dominowania patriarchalizmu w kulturze 
umysłowej (pokolenia, mianowicie jego żeńskiej połowy. Szkoda, że autorka nie uwy
datniła związku ideologii tych pism z patriarchalizmem i nie dotknęła jego wpływu 
na oibiegłe generacje u nas. Właśnie socjolog ma tu wiele do powiedzenia. 

Doc. Antonina K ł o s k o w s k a opracowała monografię Biblioteki Warszawskiej, 
jednego z najstarszych i najdłużej się ukazującego miesięcznika polskiego. Frag
ment ogłoszony w t. IV Przeglądu Nauk Historycznych i Społecznych poświęcony 
był koresponidencjoim paryskim Biblioteki w epoce II cesarstwa. Obecnie znajdujemy 
inny fragment na temat „Socjologicznych i filozoficznych koncepcji Biblioteki 
Warszawskiej w pierwszym dziesięcioleciu pisma" (s. 154—205). Wnikliwa to próba 
charakterystyki filozofii społecznej tego czasopisma. Wydobywa i naświetla głównie 
rozwój prepozytywistycznego nurtu filozoficznego i socjologicznego w omawianym 
miesięczniku, nurtu zresztą słabego i wątłego. Zarówno niejednolity charakter 
umiarkowanie zachowawczego pisma, jak jego tematyczna wielostronność, eklekty-
-cyzm i kolegialna redakcja, nie ułatwiały rozpoznania jego orientacji ideologicz
nej, tym bardziej, że dział filozofii i teorii społecznej był w nim reprezentowany 
w ogóle dość skąpo. 

Zygmunt G o s t k o w s k i opublikował (s. 330—363) fragment studium nad powsta
niem polskiej opinii publicznej w Łodzi, monografii Dziennika Łódzkiego (1884— 
1892). Dotyczy on genezy dziennika, wzajemnych -stosunków założyciela, adwokata 
Henryka Elzenberga z Orzeszkową i finansującą jego przedsięwzięcie prasowe 
firmą, fabrykanta Scheiblera za pośrednictwem inżyniera tej firmy Stefana Kossutha, 
wydawcy i właściciela drukarni. 

Po rzucie oka na prasę polską i niemiecką w Łodzi przed pojawieniem się 
Dziennika Łódzkiego, rysuje się postać Elzenberga i wpływ programu Orzeszkowej 
na jego poglądy w świetle korespondencji obojga. Przy zakładaniu i redagowaniu 
pierwszego na tamtejszym terenie dziennika polskiego był on na ogół osamotniony. 
Pismo skazane na subwencjonowanie przez niemieckiego fabrykanta musiało lawi
rować ideologicznie. Zależność materialną traktował Elzenberg jako konieczność 
w warunkach łódzkich, jako cenę, którą trzeba było zapłacić za możność walki 
o polskość w Łodzi, pojętej w duchu burżuazyjnym. Tego rodzaju kompromis apro
bowała poniekąd Orzeszkowa, której ideologia natchnęła Elzenberga do całego 
przedsięwzięcia prasowego. 

Józef К ą d z i e 1 s к i zanalizował (s. 245—288) poglądy Henryka Kamieńskiego 
w okresie wydawania w Genewie 1860 r. czasopisma Prawda (ogółem 6 n-rów). 
Autor stara się nakreślić ogólne drogi rozwoju działalności pisarskiej i poglądów 
Kamieńskiego w tym okresie i wskazać kierunek jego dalszych przemian ideolo
gicznych w oparciu o rozbiór ostatniej pracy pt. „Wojna ludowa". Wymieniony 
periodyk był zjawiskiem wyjątkowym w dziejach czasopiśmiennictwa polskiego. 
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Nie zyskał sobie czytelników, ani uznania w kołach emigracyjnych. Idealnym pra
wie wzorem w zakresie spraw wydawniczych był 'dla Kamieńskiego Hercen, jako 
wydawca rosyjskiego pisma emigracyjnego Kolokoł. W intencjach założyciela, 
wydawcy i redaktora zarazem, Prawda miała w stosunku do społeczeństwa pol
skiego spełniać podobną rolę, jak Kolokoł wobec rosyjskiego. Pozostała jednak 
raczej traktatem filozoficzno-politycznym, niż żywym czasopismem społeczno-poli
tycznym. Mimo to 'zasługiwała na bliższe zbadanie ze względu na poglądy gło
szone z jej łamów przez redaktora i wydawcę, który odegrał poważną, a niedoce
nioną rolę w rozwoju myśli społecznej i ruchu rewolucyjnego w Polsce XIX wieku. 

Nie ze szkoły prof. Chałasińskiego wyszła i dostała się tu raczej chyba przy
padkowo we fragmentach rozprawa magisterska Renaty z Majewskich G r z e g o r 
c z y k o w e j o Merkuriuszu Polskim z 1661 r. i początkach periodycznego piśmien
nictwa polskiego (s. 7—48). Po studiach Lankaua, Adamczyka i Libiszowskiej jest 
to już czwarta powojenna próba rozpatrzenia dziejów najstarszego periodyku dru
kowanego u nas. SipecjaJnością autorki jest bibliotekoznawstwo. Na z lekka naszki
cowanym tle pierwocin czasopiśmiennictwa staropolskiego występuje Merkuriusz 
Polski w świetle danych zawartych w tekście i zbadana została sprawa jego au
torstwa. Fragmentaryczność pracy utrudnia jej właściwą ocenę, cechuje ją przej
rzystość, zwięzłość i duża koncentracja, czyta się z całym zajęciem. 

Żywa (sylwetka Jules V a II e s a, publicysty Komuny Paryskiej (s. 364—386), 
pióra Jana W o s k o w s k i e g o , dotyczy historii prasy obcej, tym bardziej więc 
budzi za interesowanie, jako coś niezwykłego w naszych stosunkach. Postacią tą 
zajął się pierwszy Edw. Frzewóski w Ateneum (1885/III), a po nim Boy-Żeleński 
już w czasie ostatniej wojny, z racji przekładu polskiego trylogii Vallèsa „Jakub 
Vingtras". Był to naczelny redaktor Le Cri du Peuple, dziennika Komuny i pod 
tym też tytułem wydano przed kilku laty w Paryżu zbiór jego artykułów z lat 
1848—1884. Woskcwski ukazuje Vallèsa, mimo wszystkich jego błędów ideologicz
nych, jako jedną z najjaśniejszych postaci w historii francuskiego ruchu rewo
lucyjnego. 

Tom VII Przeglądu Nauk Historycznych i Społecznych jest ogółem biorąc dla 
prasoznawcy równie ważki jak tom IV (1954) i wyróżnia siei doborowym zestawem 
przyczynków do historii prasy. Większość z nich pisali socjologowie i to trzeba 
brać pod uwagę przy ocenie ich rezultatów i metody naukowej. Inaczej do wielu 
spraw i zagadnień podchodzi, inaczej je mierzy i sądzi historyk, inaczej socjolog, 
a znów inaczej prasoznawca sensu stricto. W każdym razie nad zawartością tego 
bogatego i dość urozmaiconego treściowo tomu nie przejdzie badacz prasy obo
jętnie. Jeśli nawet nie wszędzie zadowolą go osiągnięte wyniki, znajdzie w nich 
podnietę do dalszych poszukiwań i badań, uzna rzetelność wniesionego trudu ba
dawczego i ich niejednokrotnie pionierską rolę. Fragmentaryczność większości ogło
szonych tutaj rozpraw utrudnia też znacznie, a nieraz wręcz uniemożliwia, pełną, 
dojrzałą ocenę, której podstawą wszak musi być całkowity tekst z kompletnym 
aparatem naukowym. Rzeczywista też szkoda dla nauki, że niektóre przynajmniej 
z zaprezentowanych w tomach IV i VII Przeglądu Nauk Historycznych i Społecz
nych1) prac nie mogły się ukazać w szacie książkowej, zwłaszcza mniejsze roz
miarami. 

Czesław Lechicki 

') Tom VIII pod redakcją prof. St. T r u с h i m a jest przygotowany do druku. 
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POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. Tom VII, zeszyt 35. 
Genga Simone — Girdwoyń Kazimierz. Kraków PAN — In
stytut Historii, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich 1949—1958. Str. 385—479 i karta tytułowa tomu VII. 

Wznowienie zawieszonego w 1949 r. Polskiego Słownika Biograficznego odbiło 
sią szerokim echem nie tylko w sferach naukowych. Toteż niecierpliwie wy
czekiwało się dokończenia tomu VII złożonym już przed 9 laty ostatnim zeszytem, 
który obecnie ukazał się na otwarcie VIII Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich. Spotkał się on z sympatycznym przyjęciem, jako jeszcze jeden pocie
szający dowód zmiany atmosfery i warunków pracy na odcinku kulturalnym 
w ostatnich dwu latach. Darmo jednak szukamy na okładce nazwiska redaktora 
głównego od samego początku, prof. Władysława K o n o p c z y ń s k i e g o , usu
niętego dopiero przy zeszycie 35, a zmarłego w 1952 r. Z jego nazwiskiem zrósł 
się wszak Polski Słownik Biograficzny nierozdzielnie, a indywidualny jego wkład 
pracy w to wydawnictwo trudno dość wysoko ocenić. 

Na przeszło 150 życiorysów, zawartych w ostatnim zeszycie tomu VII, zaledwie 
5 dotyczy publicystów, względnie ludzi prasy. W szczególności znajdujemy tu 
życiorysy: Adama Jerzego G i e ł g u d a (1834—1920), publicysty angielskiego 
o sprawach polskich (oprać. S. Kieniewicz); Stanisława G i e r s z y ń s k i e g o 
(1880—1911), publicysty emigracyjnego francusko-polskiego (opr. K. Dunin-Wąso-
wicz); (Stanisława G i e s z к o w s к i e g o (1811—1851), idrukarza i księgarza kra
kowskiego, wydawcy Gazety Krakowskiej 1832—48 i Dziennika Praw Rzplitej 
Krakowskiej 1833-46 (opr. M. Tj'rowicz); Agatona G i l l e r a (1831—1887) w opra
cowaniu S. Kieniewicza; Władysława G i n d r i c h a (1889—1937), dyrektora ad
ministracyjnego PAT i redaktora tygodnika Rzemiosło (орг. Р. Grzegorczyk). 

Szczególnie wyróżnia się dokładny życiorys G i l l e r a , jeden z najlepszych 
w całym zeszycie, postaci wybitnej, różnie ocenianej, w ostatnich czasach raczej 
dyfamowanej*). Prof. Kieniewicz w swej Warszawie w powstaniu styczniowym 
(s. 173) określił udział Gillera w Rządzie Narodowym 1863 r. jako pracę agenta 
Kronenberga. Teraz nie używa już tego określenia, przedstawia zmienne koleje 
burzliwego życia Gillera referująco, nie wartościująco. Unika nawet wszelkich 
o nim sądów syntetycznych. Zwięzła charakterystyka -nie tylko polityka, ale 
historyka i nie byle jakiego publicysty, choć w kilku zdaniach, wydaje się tu 
nieodzowna. Bogate, wszechstronna działalność Gillera, cztery co najmniej okresy 
jego życia, obfity dorobek piśmienniczy składają się na całość godną monogra
ficznego opracowania. Historyk prasy miałby bardzo dużo o Gillerze do powie
dzenia, był to publicysta z urodzenia i redaktor z powołania, a jego tak war
tościowe prace o Syberii wyprzedzają reportaże XX wieku i należą do tego 
właśnie opisowego gatunku prozy publicystycznej. Przyczynków o Gillerze nie 
brak, spalenie się jego korespondencji utrudnia badania nad nim, ale ich nie 
uniemożliwia. (C. L.) 

*) Z jak pogardliwą niechęcią potraktował Gillera w I tomie swych Pamiętników 
Kazimierz С h ł ę d o w s k il 
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ROCZNIK LITERACKI — 1956, redaguje komitet w składzie 
Zofia S z m y d t o w a (redaktor naczelny), Paweł H e r t z , 
Tadeusz Z a b ł u d o w s k i , W-wa 1957. Państwowy Instytut 
Wydawniczy. Str. 680. 

Rocznik Literacki jest wydawnictwem periodycznym, posiadającym już na 
rynku księgarskim swoją tradycję i ustaloną opin'ie. Dodajmy: opinię pozytywną. 
Tom na rok 1956 jest VIII z kolei rocznikiem, a drugim po wojnie. Głównym 
zadaniem wydawnictwa jest danie czytelnikowi możliwie pełnego obrazu lite
ratury i nakreślenie głównych tendencji rozwojowych życia literackiego w oma
wianym okresie. W słowie wstępnym „Od wydawcy" do tomu za rok 1955 czy
tamy: Rocznik literacki — po wznowieniu — pozostaje wydawnictwem ciągłym, 
informacyjno-oceniającym, rozszerza jednakże zakres przedmiotu na najważniejsze 
zjawiska z dziedzin związanych z literaturą i ułatwiających zrozumienie jej roli 
w kulturze. 

Rocznik Literacki 1956 rejestruje roczną produkcję druków samoistnych z dzie
dziny literatury pięknej (oryginalnej i tłumaczonej), nauki o literaturze oraz 
niektórych działów humanistyki. Zebrany materiał redakcja dzieli wg rodzajów 
literackich (w obrębie literatury ojczystej) i grup językowych. W osobnych 
działach omówiono wznowienia, nowe opracowania. W rozdziale „Miscellanea" 
potraktowano nauki pomocnicze — nauka o książce, historia, historia sztuki, mu
zyka, teatralia, filozofia i inne. Tom zamyka „Diariusz wydarzeń literackich" 
oraz indeks. W porównaniu z tomem poprzednim (za rok 1955) Rocznik 1956 uzu-
pehrono o nowy rozdział: „Literatura polska i o Polsce za granicą". Pominięto 
natomiast inny dział — czasopisma literackie (w Roczniku Literackim 1955 syn
tetyczny szkic o czasopismach zamieścił Andrzej K i j o w s k i ) . 

Tyle o zawartości obszernego tomu (43,4 ark. wyd.) będącego u nas jedynym 
przewodnikiem po literaturze współczesnej. Sądzę, że nie ma potrzeby podkreś
lania w tym miejscu ile korzyści z umiejętnej lektury może wynieść dziennikarz, 
zajmujący się problemami kulturalnymi i literaturą. Z drugiej strony nie miejsce 
tu na pełną ocenę wydawnictwa, wchodzącego w zakres historii literatury. 

Chciałbym jedynie bliżej zatrzymać się nad niektórymi zagadnieniami z tak 
zwajifgo pogranicza dziennikarstwa i literatury. Pogranicze to w współczesnym 
życiu kulturalnym Polski jest ciekawe — wiele gatunków, niegdyś specyficznych, 
innych dla literatury, innych dla dziennikarstwa, traci dziś swą specyfikę. Na
stępuje pewne przesunięcie w przedmiocie literatury (której właściwością jest for
mułowanie prawd moralno-psychologlcznych) i dziennikarstwa, ograniczającego się 
do tworzenia prawd społeczno-politycznych. Ciekawe uwagi na temat owej 
osmozy, notuje Andrzej K i j o w s k i na marginesie oceny „Reportażu" (str. 
109—114). Fragmenty wywodów warto w tym miejscu przytoczyć: 

...literatura współczesna (współczesna w bardzo szerokim sensie) poznała spo
łeczno-polityczne uwarunkowanie losu ludzkiego, jej bohater jest jednostką bar
dziej historyczną niż psychologiczną. (Z kolei dziennikarz często dla swej argu
mentacji społeczno-politycznej ucieka do psychologizowania — przyp. s. d.). 
A więc metody i zakres obserwacji literatury pięknej i dziennikarstwa ^zbiegają 
się nieco. Następuje osmotyczne przenikanie się obu dziedzin twórczości. 'Nie szu
kajmy daleko przykładów — najwięcej ich dostarczy polska literatura powojenna. 
Gdzie jest granica reportażu i prozy artystycznej w .„Medalionach'" Zofii Nał
kowskiej, w opowiadaniach obozowych Tadeusza Borowskiego, w takich utworach 
Adolfa Rudnickiego, jak „Blitz", „Wielkanoc", „Uśmiech żandarma". Zatracił 
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tę różnicę Ksawery Pruszyński, zatraca ją wielokrotnie Melchior Wańkowicz... 
To przenikanie się reportażu i literatury nie jest objawem zdrowym. Nie chodzi 
tu o zakłócenia w specyfice gatunków literackich — to nie ważne. Chodzi o to, 
że przenikają się dwa gatunki, z których każdy służy innemu porządkowi. (...) 
Kiedy te dwa porządki: społeczno-administracyjny i psychologiczno-moralny, 
przenikają się nawzajem, powstaje zła literatura (...). Reportaż święci wtedy swoje 
triumfy, cała literatura staje się reportażem. Reportaż zajmuje się psychologią 
i daje wskazania moralne — literatura zajmuje się władzą i daje wskazówki 
polityczne, wszystko jest na jednym planie (str. 111—113). 

Za stan taki niemałą wanę ponoszą redaktorzy odpowiedzialni faworyzujący lite
rata -publicystę kosztem publicysty-dziennikarza. Chyba .ma rację T. B o c h e ń s k i 
pisząc (w artykule „Głos ma grzesznik", Przegląd Kulturalny таг 28/306): 

Trwa mit o wyższości literatów nad autentycznymi dziennikarzami »o? warun
kach, kiedy realne podstawy tej wyższości 'przestały istnieć. Jednak literaci po
sługują się ładnym stylem. Czyżby znowu o to szło? 

Szkic A. Kijowskiego o „Reportażu" jest chyba najciekawszą lekturą dla praso-
znawcy i dziennikarza. Autor dokonuje oceny reportażu nie tylko w oparciu 
o wydane książki. Taka ocena byłaby niepełna i nie uchwyciłaby ws'zystkich 
tendencji rozwojowych tego gatunku. Przeciwnie — stara się tu zużytkować 
również swoje spostrzeżenia odnośnie reportażu prasowego. Pewną natomiast 
„rewelacją" odznacza się rozdział zatytułowany „Publicystyka. Felieton", zawie
rający w sumie tylko 5 pozycji książkowych — 'bynajmniej unlie powstałych w roku 
1956, lecz jedynie udostępnionych czytelnikom w wydaniu książkowym w tym 
okresie. Powód?... 

Zasadniczym brakiem wydawnictwa jest pominięcie rozdziału o czasopismach. 
Brak ten zaciążył nawet nad /oceną literatury omawianego okresu. Powiązanie 
literatury z czasopismem, dziennikarstwem na gruncie polskim istnieje co naj
mniej od pierwszego numeru Monitora. Lapidarnie rzecz ujął Fr. H. L e w e -
s t a m , pisząc w art. „Cokolwiek o piśmiennictwie periodycznem" (Obraz naj
nowszego ruchu literackiego w Polsce, W-wa, 1859. str. 132): 

Prassa perjodyczna jest sercem literatury, a jako w tym głównym ciała ludz
kiego organie, wszystkie żyły się schodzą, wszystkie arterje początek rnają i ko
niec, tak też i w piśmiennictwie czasowem wszystkie żywioły życia publicznego 
wyobrażone są ile można najdokładniej, wszystkie zjawiska literackie przedsta
wione. 

Szczególną wymowę związek ten posiada przede wszystkim w współczesnej 
literaturze polskiej. Dla każdego, kto choć w minimalnym stopniu śledzi rozwój 
naszego obecnego życia literackiego nie jest tajemnicą, że wiele z tego co w niej 
(tzn. w literaturze) jest najlepszego i najwartościowszego rodzi się na łamach 
prasy literackiej (a często i nieliterackiej). Życie społeczne toczy się szybkim 
nurtem i pisarz nie zawsze potrafi — z różnych powodów — zamknąć (swoge uwagi 
i spostrzeżenia w książce mającej skończony kształt artystyczny i literacki. Są 
jeszcze inne powody, dla których pisarz chętnie korzysta ze szpalt pism literackich. 
Jedna z nich to możliwość szybkiego dotarcia do czytelnika. Wystarczy czasami 
dzień, dwa, tydzień, miesiąc, by móc się skontaktować z czytelnikiem, podczas 
gdy druk książki zazwyczaj trwa rok. To są chyba najważniejsze momenty, 
dla których twórca w okresie wielkich zmian porzuca duże formy 'i staje się 
częściej p u b l i c y s t ą , niż l i t e r a t e m w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Takie krytyczne uwagi zanotuje na marginesie lektury Rocznika 1956 każdy 
jego czytelnik. Fakt pominięcia przez redakcję rozdziałów o literackim piśmien-
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nietwie periodycznym jest tym przykrzejszy, że omawiany tom .dotyczy roku 1956 — 
roikiu wielkiej aktywizacji polityczno-społecznej całego społeczeństwa, aktywizacji 
przygotowywanej już od kilku lat przez prasę. Nowe wartości, jakie Wniosła do na
szego życia społeczino-kullturailnego i politycznego literatura periodyczna zostały 
przez redakcję niesłusznie pominięte. 

By Rocznik literacki stał się naprawdę pełnym, wyczerpującym informatorem 
i przewodnikiem w zakresie literatury należałoby nie tylko przywrócić rozdział 
omawiający prasę literacką, ale może także opracować nowe rozdziały dotyczące 
polityki wydawniczej i księgoznawstwa. 

I jeszcze jedna uwaga. By móc z Rocznika korzystać w większym (stopniu niż 
dotąd należałoby przyspieszyć termin jego ukazywania się. Przy dotychczasowej 
organizacji pracy tom za rok 1957 dotrze do czytelnika dopiero w poł. rolku 1959. 

Sylwester Dziki 

PRZEWODNIK PO WYSTAWIE PRASY POLSKIEJ 1939— 
1949, wydawnictwo Instytutu Historycznego im. generała Si
korskiego. Londyn, luty 1950, str. 56. 
BIBLIOGRAFIA DRUKÓW POLSKICH WE WŁOSZECH 
1. 9. 1939 — 1. 9. 1945 — Jan B i e l a t o w i c z, nakładem 
Oddziału Kul tury i Prasy 2-ego Korpusu, Rzym, 1946, str. 53. 
ROCZNIK BIBLIOGRAFICZNY DRUKÓW W JĘZYKU POL
SKIM ORAZ W JĘZYKACH OBCYCH O POLSCE, wydanych 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. IX. 1939 — 
31. XII. 1943, t. I, II, III. Opracował Tadeusz S a w i c k i . Wyd. 
Oliver and Boyd, Edinbourgh, Tweeddale Court, London, 1942, 
1943, 1944, str. 226. 

Powielony i wydany na prawach rękopisu „Przewodnik" stanowi dziś dla ba
daczy prasy polskiej dokument-unikat. Prospekt ten, określający rozmieszczenie 
eksponatów na wystawie, ale podający także listę tytułów wraz z omówieniem, 
jest dzisiaj przewodnikiem po polskiej prasie, ukazującej się za granicą, jedną 
z nielicznych, bibliografią przedmiotu. 

W с zterois trenie owym wstępie pt. „Prasa polska 1939—1949" omówiono historie 
prasy polskiej na emigracji po klęsce wrześniowej, oraz założenia wystawy, zor
ganizowanej przez Instytut Historyczny im gen. Sikorskiego. Organizatorzy prag
nęli dać obra:-: — możliwie najpełniejszy — prasy polskiej ostatniego dziesięciolecia, 
począwszy od prymitywnych, okresowych komunikatów czy gazetek ściennych, wy-
dawanych w warunkach polowych czy obozowych, a skończywszy na poważnych 
periodykach literackich, czy nawet naukowych. 

Zamiarem organizatorów wystawy było objęcie całej prasy polskiej na obczyźnie 
i krajowej prasy podziemnej. Gazety wydawane lub subsydiowane przez oku
pantów celowo pomin'ieto. Spotkało to również i prasę ZPP, Komitetu Lubelskiego 
i Polski Ludowej. Wystawiono tylko osobno parę okazów tej prasy by zaznaczyć, 
że istniał i ten rodzaj pism. 

Eksponowano przeszło 850 numerów różnorodnych publikacji. Za podstawę kla
syfikacji przyjęto podział geograficzny z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Niemiec, 
w ramach których zastosowano także podział rzeczowy: prasa wojskowa, stronnictw 
politycznych itp. Religijną — wyodrębniano specjalnie, podobnie nauczycielską, 
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harcerską i młodzieżową — by podkreślić wagę tych zagadnień w czasopiśmien
nictwie. Osobno pokazano także prasę Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, kół 
oddziałowych i Swiatpolu, ze względu na rolę, jaką odgrywa na emigracji w chwili 
obecnej. Krajową prasę podziemną przeidstawiono także oddzielnie, biorąc pold 
uwagę jej szczególny charakter. 

Jako uzupełnienie obrazu prasy dano dwa problemy — piszą wydawcy — 
1) rozwój historyczny paru pism, oraz 2) rozwój jednego wybranego zagadnienia 
w opinii prasy. W pierwszym wypadku pokazano te numery „Wiadomości" i „Dzien
nika Polskiego i Dziennika Żołnierza", „Polski Walczącej", „Myśli Polskiej", „Dzien
nika Żołnierza AFP" i „Orła Białego", które obrazują zmiany, jakie zachodziły 
w tych pismach. W drugim wypadku spróbowano przedstawić najdonioślejsze mo
menty działalności... gen. Sikorskiego, w świetle prasy ówczesnej. 

Wystawa nie objęła w ogóle jednodniówek, tak charakterystycznych dla poliskich 
oddziałów wojskowych. Organizatorzy ograniczyli się jedynie do pokazania kilku
dziesięciu, jako próbki rodzajowej. Treść wystawy stanowią wydawnictwa perio
dyczne. 

Eksponaty były w przytłaczającej części własnością Instytutu Historycznego im. 
generała Sikorskiego. Pochodzą głównie z komórek byłej Służby Arohiwalmo-Mu-
zealnej PSZ w Wielkiej Brytanii, na Środkowym Wschodzie i we Włoszech. Prasa 
z Austrii jest darem Zbigniewa Waruszyńskiego. Podziemna prasa krajowa stanowi 
własność Studium Polski Podziemnej, które opracowało ten dział wystawy. 

Wstęp do przewodnika przynosi też krótką charakterystykę polskiej prasy na 
obczyźnie po 1939 roku. Wszędzie, gdzie powstawał polski ośrodek cywilny lub 
wojskowy, zaczynała ukazywać się gazeta, czy to w formie gazetki ściennej, pi
sanej ręcznie, czy niewyszukanego maszynopisu, czy w formie powielanej w więk
szych i bogatszych skupiskach, czy nawet w formie druku, gdy tylko warunki... 
pozwalały. Działo się tak w obozach internowania w Rumunii, na Litwie, na Węg
rzech, w Szwajcarii; w obozach jenieckich, obozach pracy przymusowej, i obozach 
pokoncentracyjnych w Niemczech i Austrii, obozach szkolenia PSZ we Francji, 
W. Brytanii, Kanadzie, Egipcie i Afryce Południowej, w ZSRR, Palestynie, Iraku, 
Iranie, oddziałach walczących w Libii, Cyrenajce, Norwegii, we Francji, Włoszech, 
Belgii, Holandii; na pokładach okrętów wojennych, w osiedlach uchodźców w In
diach, Ameryce Łacińskiej, na Cyprze czy Rodezji lub Tanganice. 

Wiele z tych pism było subwencjonowanych przez rząd londyński. Inne były wyda
wane przez władze wojskowe, lub niezależne. Rząd miał Siwoją prasę oficjalną, 
a stronnictwa polityczne i zrzeszenia zawodowe swoją. Były pisma harcerskie, 
młodzieżowe i dziecięce. 

Dokładny stan prasy polskiej na obczyźnie po roku 1939 — jak twierdzą wy
dawcy przewodnika i organizatorzy wystawy — nie został dotychczas całkouiicie 
uchwycony. Ogólna cyfra pism wychodzących na obczyźnie, w krajach uchodźstwa, 
przekracza poważnie 1000 pozycji (nie uwzględniając w tym prasy normalnej emi
gracji zarobkowej sprzed wojny). Według niepełnych danych, w samym tylko 1943 
roku, istniało około 300 czasopism polskich wydawanych na obczyźnie. Rok ten 
nie był wcale rokiem największego rozwoju tej prasy. Nie. było jeszcze prasy po-
obozowej, która tak rozkrzewiła się w Niemczech, począwszy od 1945 roku. 

Wydawcy wątpią, czy pełną kolekcję uda się w ogóle skompletować. Prasa ta 
jest bardzo rozproszona po instytucjach społecznych i osobach prywatnych. Wiele 
pism efemerycznych zginęło całkowicie, trudno dzisiaj trafić nawet na ślad ich 
istnienia. Najpoważniejsze zbiory posiadają (poza Instytutem Historycznym im. gen. 
Sikorskiego): Polish Research Centre i biblioteka Polish University College w Lon-



156 Recenzje i omóuńenia 

dynie, oraz Instytut Naukowy w Brukseli. Z prywatnych zbiorów najważniejsza 
jest kolekcja z terenu Niemiec Stefana Kopera. 

Prasa 'polska na obczyźnie nie doczekała się szczegółowej monografii — twierdzą 
wydawcy przewodnika. Stawiają oni jako zadanie [przyszłości — jedno z najpil
niejszych zadań kulturalnych emigracji — bibliograficzne przynajmniej uchwycenie 
całości prasy polskiej na obczyźnie. 

Jednym z niewielu istniejących fragmentarycznych opracowań jest „Bibliografia 
druków polskich we Włoszech 1. 9. 1939 — 1. 9. 1945" Jana B i e 1 a t o w i с za . 
Stawia ona śotoie za cel dostarczenie wyczerpujących danych o polskim ruchu wy
dawniczym we Włoszech, oraz o ruchu wydawniczym włoskim na tematy polskie 
w latach wojny. W dziale poświęconym czasopiśmiennictwu przynosi dane o 52 
drukach ciągłych oraz 16 jednodniówkach i księgach pamiątkowych o różnorodnym 
charakterze (biuletyny techniczne i religijne, dzienniki różnych oddziałów Kor
pusu, kwartalnik (historyczny, gazety humorystyczne, miesięczniki, tygodniki kor
pusowe, oddziałowe, itp.). 

Ze wstępu dowiadujemy się również o istnieniu innych .podobnych prac „pro
wincjonalnych", jak: „Bibliografia druków polskich na Węgrzech" w Roczniku 
Polskim na Węgrzech (1943 r.) obejmująca lata wojny, w opracowaniu Kazimierza 
K r ó l a ; czasopismo Droga przynosi bibliografię druków polskich w Iranie w opra
cowaniu J. H o f f m a n a (nr 15 i 31). Czasopiśmiennictwem na Środkowym Wscho
dzie zajął się (lata 1939—1944) również В i e 1 a t o w icz. Gromadzeniem materia
łów zajmowały się poza tym Sekcja Wydawnicza 2-go Korpusu (płk Stanisław 
Tw o r z у d ł o). Polonica włoskie rejestruje niesystema tycznie Enrico D a r a i a n J 
w czasopiśmie Irydion, poświęcony kulturze polskiej. 

Najpoważniejszą spośród bibliografii polskiej prasy za granicą jest — tak według 
wydawców przewodnika, jak i według Jana Bielatowicza, tzw. „centralna" biblio
grafia S a w i c k i e g o . Jest to dzieło wzbudzające istotnie zaufanie drobiazgo-
wością opisu, ogromnym a ewidentnym wkładem pracy, naukowością metody. Do
tychczas dotarły do nas tylko 3 pierwsze tomy Rocznika Bibliograficznego, Obejmu
jące okres od 1. 9. 1939 do 31. 12. 1943 r. Każdy tom zawiera między innymi dział 
„Czasopism, jednodniówek i periodyków'*, które łącznie dostarczają danych o 747 
pozycjach. Każda pozycja podaje nazwę czasopisma, charakter (wojskowe, poli
tyczne, religijne), redakcję (kto i gdzie), wydawców, drukarnię, format, cenę, za
danie, skład komitetu redakcyjnego, okresowość, йе ukazało się numerów, od 
kiedy, objętość, czy ilustrowane i jak. Nie wszędzie jednak wszystkie te dane są 
kompletne. 

Autor Rocznika zamierza wykazać polską produkcję wydawniczą za granicą i na
wiązać ciągłość z podobnymi wydawnictwami przedwojennymi, jak np. „Urzędowy 
Wykaz Druków" (Biblioteka Narodowa w Warszawie) lub Wiadomości Wydawnicze — 
organ Polskiego Związku Wydawców Książek. 

Zważywszy tylko /trudności, jakie spotkać musiał Sawicki kompletując swą emi
gracyjną bibliografię, do której materiały zbierać trzeba dosłownie po całym świe
cie, pomijając wszelkie inne przeszkody, należy z całym uznaniem wyrazić się 
o jego książce — jedynym w zasadzie tego rodzaju dokumencie i poważnym osiąg
nięciu naukowym. Niewątpliwie prasoznawcy w kraju przy studiowaniu tego 
w'ielkiego rozdziału prasy polskiej, jakim była prasa niepodległościowa na obczyź
nie w głównej mierze oprą się na Roczniku Bibliograficznym Sawickiego. 

Wprawdzie prasa ta była zjawiskiem swoistym i — rzec można — boczną odnogą, 
jeśli idzie o ogólną ewolucję polskiego dziennikarstwa, ale iprzy rozwijającym się 
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obecnie w naszym kraju prasowym ruchu wydaiwniczym dla zagranicznej Polonii, 
studia nad czytelnictwem emigracyjnym wydają się konieczne, W tych zaś stu
diach nie wolno nam pomijać dorobku emigracji w tej dziedzinie. 

Jan Szewczyk 

B O L E S Ł A W U R B A Ń S K I , Informator radiosłuchacza i telewi
dza, W a r s z a w a , 1958, W y d . K o m u m k a c v j n e , n a k ł a d 50 tys . 
s t r . 172. 

Wydany ostatnio „Informator" ma charakter bardzo popularny. Wyjaśnia szereg 
podstawowych pojęć i terminów z zakresu tematyki radiowej i telewizyjnej. Są 
to nieraz pojęcia tak proste jak: „program radiowy", „radiofonia", „rjozgłośn V -
Tak strona merytoryczna, jak i szata graficzna książki, obliczone są na maso
wego odbiorcę. 

Szerokie rzesze słuchaczy nie posiadały dotąd pełnej informacji o tym jak 
„rObi się" program radiowy, jak głos z oddalonej nieraz o setki kilometrów 
rozgłośni dochodzi do ich głośników, a obraz na telewizyjne ekrany. Informator 
oprowadza czytelnika po wszystkich rozgłośniach lokalnych, czynnych dzisiaj na 
terenie kraju, a liczne fotografie „najbardziej popularnych ludzi radia", wypeł
niają lukę w wyobraźni słuchaczy, stanowią przyjemną ciekawostkę i uzupeł
nienie lektury. Trzeba by tu powiedzieć, że plastyczność opisu i przystępność 
formy, predysponują książkę specjalnie nawet dla czytelnika wiejskiego. 

Zarys historii radiofonii, zamieszczony na początku książki, przynosi zwięzłe 
informacje o pionierach radiotechniki w świecie i w Polsce, Maxwellu, Hertzu, 
Marconim, Popowie i innych — o Kruliszu, Manczarskim, Gorzkowskim. Całe 
dwa rozdziały poświęcono historii i rozwojowi Polskiego Radia, od uruchomienia 
pierwszej w Polsce radiostacji w Warszawie, aż do sytuacji obecnej w Odro
dzonej Polsce. 

W pewnym sensie książka wprowadza więc radiosłuchacza za radiowe (i tele
wizyjne) kulisy w swej informacyjnej części opisowej. Dalej jednak następują 
dane bardziej naukowe, fachowe. Tabele przedstawiają fale, moce i czasy na
dawania polskich radiostacji, kanały polskich stacji telewizyjnych (w progra
mach tak krajowych, jak i zagranicznych), a mapki schematyczne ukazuje roz
mieszczenie i zasięgi radiofcnicznych ,: telewizyjnych stacji nadawczych na terenie 
całego kraju. 

Informator składa się z dwóch analogicznie zbudowanych części: jedna dotyczy 
radia, druga, poruszająca w ten sam sposób te same problemy: telewizji. Znowu: 
co to jest telewizja, jej pionierzy, ośrodki telewizyjne, itd. 

Książka zawiera również przepisy prawne dla właścicieli i użytkowników apa
ratów odbiorczych, telewizyjnych i radiowych, szereg danych statystycznych 
o radiofonii i telewizji w świecie i u naszych sąsiadów, o planach rozwojowych 
polskiej radiofonii i fachowych czasopismach, wydawanych obecnie w Polsce. 
Podaje tytuły, wydawców i ich adresy, tematykę, przeznaczenie i nakłady sześciu 
pism: 4 miesięczników, 1 kwartalnika, 1 tygodnika. Są to: 

1. Antena — miesięcznik Komitetu do Spraw Radiofonii P. R., o nakładzie 
około 3000 egz. 

2. Radioamator — miesięcznik, Wyd. Komunikacyjne, o nakładzie około 30 000 egz. 
3. Przegląd Telekomunikacyjny — miesięcznik NOT-u, o nakładzie ok. 2500 egz. 
4. Tele-Radio — miesięcznik NOT-u o nakładzie ok. 3000 egz. 
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5. Biuletyn Techniczny — kwartalnik Komitetu do Spraw Radiofonii o nakła
dzie 500 egz. 

6. Radio i Telewizja — tygodnik Komitetu do Spraw Radiofonii o nakładzie 
około 110 000 egz. 

Powyższe dane uzupełnia jeszcze rozdział o organizacji usług radiotechnicznych 
i telewizyjnych w Polsce (naprawy sprzętu radiowego i telewizyjnego) w opra
cowaniu S. Kmiecika, z załączonym spisem adresów wojewódzkich oddziałów 
Zakładu Usług Radiotechnicznych, stacji obsługi telewizyjnej, oraz stacji obsługi 
ra diotechnicznej. 

Nie pretendując bynajmniej do rzędu poważnych prac naukowych, ta niepre-
tensjonalna książeczka wydaje się zupełnie dobrze spełniać swoje informacyjne 
zadanie w stosunku do czteromilionowej rzeszy radiosłuchaczy i telewidzów pol
skich, dla których jest przeznaczona. sz 

BIULETYN ZAGRANICZNYCH NABYTKÓW BIBLIOTEK 
PAN, Polska Akademia Nauk, Ossolineum, Nr 3(41), Rok VI — 
1958, str. 252. 

Kolejny, trzeci zeszyt Biuletynu Zagranicznych Nabytków Bibliotek PAN ukazał 
się w zwiększonej objętości jako numer specjalny. Przynosi 6447 tytułów zagra
nicznych czasopism Ï wydawnictw ciągłych, otrzymywanych przez księgozbiory 
Polskiej Akademii Nauk w drodze prenumeraty i wymiany zagranicznej. Słowo 
wstępne od redakcji daje ponadto zapowiedź, że w numerze 9—10 Biuletynu, który 
ukaże się w końcu października br. zostaną fujęte te wszystkie tytuły, których nie 
ma w omawianym egzemplarzu, ze względu na późniejszą prenumeratę. 

Spis tytułów uporządkowany jest działami, w oparciu o strukturę organizacyjną 
PAN, w następującej kolejności: marksißm-leniiinizm. zagadnienia rozwoju nauki, 
nauki społeczne, i mniej już ciekawe dla dziennikarzy, choć istotne ze względu na 
zakres obecnych zainteresowań naukowców polskich czasopismami i wydawnictwami 
ciągłymi całego świata, nauki biologiczne, rolne i leśne, lekarskie, matematyczno-
fizyczne, techniczne, dokumentacyjne, bibliograficzne i wreszcie czasopisma treści 
ogólnej. 

W ramach działów problemowych, tytuły następują w porządku alfaibetycznym, 
a każda nota obejmuje tytuł, podtytuł, miejsce wydania, częstotliwość 'i oznaczoną 
skrótem placówkę naukową lub bibliotekę, posiadającą omówione czasopismo. 

Przeglądając zapisy bibliograficzne trzeba stwierdzić, że Polska wymienia już 
w tej chwili czasopisma z wielką liczbą krajów Zachodu i demokracji ludowych. 
Tym bardziej cenny jest więc Biuletyn dla specjailistów i naukowców, przynosi 
bowiem po raz pierwszy usystematyzowane dokładne dane i podaje zestaw wydaw
nictw dostępnych w całej Polsce. (sz) 

MILOS MARKO: К olâzkam publicistickej cinnosti Ludovita 
Stûra (W kwestii działalności publicystycznej Ludwika Stura) 
w pracy „Ludovit Stur, Zivot a dielo 1815—1856", Bratislava 
1956, s. 297—302. 

Trudno ocenić pu/blicystyczną działalność słowackiego „budziciela" w wypowiedzi, 
zawartej na sześciu stronach. Zresztą o tej dziedzinie jego twórczości można wy-
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czytać w innych referatach, składających się na poważny tom, który zawiera wyniki 
konferencji nau'kowej, zorganizowanej przez Słowacką Akademię Nauk. Omawiana 
wypowiedź — w rzeczywistości głos dyskusyjny — daleki jest więc od wyczerpania 
problematyki. Dowiadujemy się, że niewiele uczynili i dotychczas historycy prasy 
słowackiej dla głębszego poznania działalności „ojca słowackiej publicystyki" i re
daktora pierwszych nowoczesnych periodyków słowackich Slwenskych Narodnicli 
Novin i Orla tatranského. Wypowiedź przeniknięta jest tendencją — mym /.da
niem — trudną do utrzymania, mianowicie poszukiwania w dziele Stura tych 
momentów, które mogą pomóc w dzisiejszej pracy dziennikarskiej. Obowiązuje osta
tecznie historyczny pogląd na jego twórczość, a podkreślane przez autora momenty, 
jak polityczne zaangażowanie, szeroka wiedza i opanowanie rzemiosła literac
kiego — cechy charakterystyczne pracy Stura — niezbędne są u każdego dzienni
karza. Słuszne natomiast jest podniesienie polemicznego charakteru całej publi
cystycznej jego działalności w walce przeciw feudalizmowi i przeciw uciskowi na
rodowemu. Również ciekawie zaznaczone są sposoby i metody oddziaływania publi
cystycznego na niezbyt uświadomione politycznie i społecznie masy słowacki? 
w 40-tych latach XIX wieku. 

Zakończenie wypowiedzi podkreśla konieczność walki z wszelkimi burżuazyjnymi 
falsyfikacjami obrazu działalności pierwszego nowoczesnego dziennikarza słowac
kiego, (mf) 

JOSEPH J. MATHEWS: Reporting the wars, wyd. The Uni
versity of Minnesota Press — Minneapolis. 1957. Str. 322. 

Zmieniający się w ostatnich dwóch stuleciach charakter wojen, począwszy od 
starć pomiędzy wrogimi armiami toczonych niemal wyłącznie na polach bitew, 
przez zwiększenie kręgu bezpośrednio wciągniętych w działania I-ej wojny świa
towej, aż do totalnej, nie tylko nie znającej zróżnicowania na żołnierzy i lud
ność cywilną, ale również zamieniającej całe kontynenty w teren bojów II-ej 
wojny światowej, wywarł zasadniczy wpływ na ten wycinek powszechnej infor
macji, jakimi są wiadomości wojenne. Począwszy od źródeł wiadomości, ich za
kresu, sposobu przekazywania i rozpowszechniania, aż do stale rozszerzającego się 
kręgu odbiorców, wszystko zmieniło się w sposób podstawowy. 

W pierwszych okresach dwustuleeia objętego książką J. J. Mathews'a, a więc 
w połowie wieku XVIII, wiadomości dostarczane były zwykle bądź to przez 
dowodzących wyższych oficerów do ich własnych rządów, bądź też do krajów 
neutralnych przez ich dyplomatycznych przedstawicieli ;za granicą. Rola prasy 
w zdobywaniu informacji była jeszcze w końcu XVIII i początku XIX wieku 
ograniczona. Główna trudność polegała na zależności od źródeł rządowych. Za
równo środki przekazywania wiadomości były w rękach rządów, jak często i same 
nowości z pola bitew przedostać się mogły tylko za pośrednictwem władz. Ten 
sam zresztą problem, po znacznym złagodzeniu jego ostrości w końcu XIX wieku 
wystąpił ponownie w czasie pierwszej i potem drugiej wojny światowej. 

Wcześniejsze okresy informacji wojennej cechowało nastawienie raczej w kie
runku opisywania bitew, jako zagadnienia kompleksowego. Wówczas jednostka, 
biorąca udział w bitwie, nie znajdowała się tak dalece w centrum zaintereso
wania opinii publicznej, jak to było później, w czasie obu ostatnich wojen. Autor 
książki jest zdania, że ten odwrót od usiłowania pokazania czytelnikowi obrazu 
wojny czy bitwy jako całości, spowodowany został różnymi przyczynami. 
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Olbrzymie skomplikowanie współczesnej machiny wojennej i jej powiązanie 
ze wszystkimi dziedzinami życia uniemożliwia naświetlanie przyczyn, skutków 
i zakresu oddziaływania poszczególnych operacji. Znużony czytelnik, zagubiony 
w często sprzecznych poglądach na znaczenie różnych wydarzeń wojennych, przy
gniatany coraz bardziej potwornością wyzwolonych sił, próbuje szukać ludzkiego 
aspektu wojny w przeżyciach poszczególnych żołnierzy, czy drobniejszych jedno
stek bojowych. W czasie drugiej wojny światowej niezwykle poczesne miejsce 
wśród korespondentów wojennych umiejących odkryć i pokazać to ludzkie obli
cze wojny zajął Amerykanin Ernie Pyle. 

Rozwój środków łączności pozwolił w dużym stopniu, zwłaszcza agencjom 
państw neutralnych, wyzwolić się spod kurateli rządowej w dziedzinie przekazy
wania wiadomości. Wprawdzie cenzura rozwijała się w latach ostatnich wojen 
w znacznym stopniu, jednakże całkowite skazanie prasy i opinii publicznej na 
wiadomości kontrolowane, dzięki wynalezieniu i rozpowszechnieniu radia nie 
mogło w praktyce istnieć. 

Odrębny rozdział książki poświęcony jest zagadnieniu cenzury. Tu autor wska
zuje na interesujące zjawisko, występujące zwłaszcza w czasie wojny 1939-45: 
poddawanie się znacznej większości współdziałających w dziedzinie informacji 
ludzi samonarzuconej kontroli i mniej lu/b więcej świadome „preparowanie" przez 
nich wiadomości nie tylko dlatego, żeby przeciwnik nie mógł ich wykorzystać 
dla własnych celów, ale również dla wytworzenia we własnym społeczeństwie 
odpowiednich nastrojów. Fakt ten wiąże Mathews z totaiistycznym charakterem 
wojny i jej ideologicznym podłożem. Oczywiście ta autocenzura jest w dużym 
stopniu inspirowana i narzucana przez czynniki oficjalne, jednakże Mathews 
twierdzi, że w porównaniu z pierwszą wojną światową, opory dziennikarzy w sto
sunku do tendencji źródeł oficjalnych były słabsze. 

Ogólny światowy wzrost poziomu kultury i gwałtowny rozwój środków infor
macji powszechnej przyczyniły się do poważnego wzrostu liczby odbiorców wia
domości. Oczywiście już w początkach okresu omawianego w książce Mathews'a 
tzw. szerokie rzesze ludności bywały sporadycznie, w miarę potrzeby informowa
ne o zasadniczych wydarzeniach wojennych, jednakże dotyczyło to zwykle miesz
kańców dużych miast i informacja nie była doprowadzana w sposób stały. 

Omawiana praca opiera się w zasadzie na materiałach amerykańskich, angiel
skich, częściowo francuskich i niemieckich. Ze względu na to, problemy zwią
zane z informowaniem opinii publicznej omawiane są głównie w powiązaniu 
z wojnami toczonymi przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Mniej 
więcej połowa książki poświęcona jest zagadnieniom informacji w okresie do 
końca XIX wieku. Druga połowa, obejmująca obie wojny światowe, stanowi 
równocześnie próbę omówienia niektórych zagadnień generalnych, jednak zawsze 
na gruncie wydarzeń historycznych. 

Odczuwa się ujemnie brak odpowiedniej ilości informacji i powiązania z pro
blematyką wiadomości wojennych w ZSRR czy w Rzeszy Niemieckiej. Brak 
ten mniej dotkliwie występujący w częściach historycznych, odnoszących się do 
Rosji caorsMej czy Niemiec z okresu I-ej wojny światowej, jest szczególnie ra
żący przy omawianiu historii najnowszej. Co prawda w tekście rozrzucone są 
wzmianki lub aluzje na temat organizacji i działania służb informacyjnych wy
mienionych państw, jednakże do utworzenia pełni obrazu i uzyskania równo
wagi informacji, co do wszystkich uczestników wojny, wiele brakuje. Dodać tu 
też trzeba, dziwny w książce amerykańskiej, całkowity brak wiadomości od
nośnie Japonii. 
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Niemniej jednak praca Mathewsa może stanowić pożyteczny materiał zarówno 
dla historyka zainteresowanego dziejami informacji wojennej, jak i osób pragną
cych uzupełnić lub rozszerzyć swoje wiadomości na temat roli prasy i informacji 
w kształtowaniu się opinii publicznej w tych przełomowych okresach, jakimi są 
niewątpliwie wojny. 

Do książki dołączony jest bardzo obszerny materiał bibliograficzny. Ułożony 
został w porządku odpowiadającym poszczególnym rozdziałom książki i powiązany 
z nimi odnośnikami. Ułatwia to wprawdzie każdorazowe odszukanie źródła, 
na którym opierał się autor, ale stwarza pewne trudności przy próbie usyste
matyzowania tej bibliografii. Ponaidto książka zawiera indeks nazwisk, nazw 
geograficznych i organizacji oraz niektórych ważniejszych zagadnień omawia
nych w treści. 

Zbigfniew Wyrostek 

WILLIAM ALBIG: Modern public opinion, Mc Graw Hill 
Book Company, USA, 1956, str. 518. 

We wszystkich społeczeństwach toczy się dyskusja na temat ludzkich spraw, 
stosunków osobistych i zagadnień społecznych. Obejmuje ona te tematy, o któ
rych dana grupa posiada wiadomości. Prowadzona jest we [wszystkich środo
wiskach... Wykorzystuje wszystkie środki wzajemnego porozumiewania: mowę, 
gesty, druk i obrazy. Dyskusję intensyfikuje zawsze pojawienie się wiadomości 
niezwykłych — kontrowersji albo konfliktów... Gdzie powszechnie przyjęte kryteria 
oceny mogą być zastosowane, tam dyskusja jest niepotrzebna, ponieważ jedna 
tylko wartość czy zasada wchodzi w grę. Nie ma debaty, hie ma kontrowersji, 
a. zatem — nie ma i opinii. Opinią jest wypowiedź na temat kontrowersyjny. 

Tak zaczyna William A l b i g pierwszy rozdział swojej dużej, bo ponad 500 stron 
liczącej książki. Stanowi ona ostrożną rewizję i unowocześnienie innej, wydanej 
przed kilkunastu laty, zatytułowanej „Public opinion". Autor — jak zaznacza na 
wstępie — zatrzymał tu jej podstawową strukturę oraz uszeregowanie zagadnień, 
ale uzupełnił je danymi z najlepszych opublikowanych ostatnio przyczynków do 
teorii opinii publicznej, jej badań i wpływu wywieranego na nią przez takie czynniki 
jak propaganda, reklama, cenzura, rozwój środków masowego komunikowania, itp. 

„Modern public opinion" jest podzielana na sześć części i 21 rozdziałów. Zawiera 
26 tablic, oraz 9 figur i wykresów. Tytuły poszczególnych części są następujące: 
opinia publiczna, procesy psychologiczne (biorące udział w jej kształtowaniu), ba
dania, zmiany opinii, środki masowego oddziaływania, teorie i zagadnienia. 

Tablice i figury dostarczają bogatego materiału liczbowego i ciekawych danych 
statystycznych. Ilustrują one takie zagadnienia jak: wzrost rocznych nakładów 
miesięczników à kwartalników w USA w latach 1850—1947 (miesięczniki z około 
V* min na prawie 200 min, a kwartalniki z około 26 tys. na 45 min); kształtowanie 
się nakładów książek, broszur, czasopism i dzienników w latach 1904—1954, itd. 

Również z tabeli dowiadujemy się, że liczba pojedynczych egzemplarzy dzienni
ków na 1000 mieszkańców jest najwyższa dla USA (611), Szwecji (490) i Luksem
burga (447), — najniższa dla Pakistanu (2), Boliwii (3), Burmy i Indii (po 8). Ilość 
odbiorników radiowych na 1000 mieszkańców: USA — 701, Szwecja — 309, Dania — 
296 (najwięcej), a Pakistan, Burma, Haiti po jednym (najmniej). Ilość miejsc ki
nowych na 1000 mieszkańców: Australia — 182, Szwecja — 105, Anglia — 84 (naj
więcej), a Pakistan, Ghiny, Haiti — po jednym (najmniej). Te same dane dla. 
Pois foi wynoszą kolejno: 258, 13, 10 itp. Są to jednak dane nieco przestarzałe. 
И — Prasa Współczesna i Dawna 
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W części pierwszej autor w sposób bardzo' interesujący omawia i definiuje takie 
podstawowe pojęcia jak „opinia" „publiczność" („po prostu duża grupa"), „opinia 
publiczna" (wynik wzajemnego oddziaływania członków grupy, ze wszystkimi zaj
mowanymi przez nich stanowiskami — mniejszości i większości — włącznie). Na 
podstawie swojej definicji rozgranicza opinie od poglądów, co których istnieje 
powszechna .zgoda. Definiuje i rozróżnia „publiczność" (pojmowaną trochę jako 
kolektyw) od „masy" (publiczności rozproszkoioanej w bezkształtną, heterogeniczną 
liczbę zazwyczaj przestrzennie odosobnionych jednostek, nie oddziałujących fna 
siebie i będących w pierwszym rzędzie odbiorcami impresji z zewnątrz. Jako przy
kład daje sytuację pad rządami faszystowskiego terroru, gdzie publiczność — w ro
zumieniu Albiga — zostaje zdegradowana do rzędu „masy" i nie ma mowy o istnie
niu opinii publicznej. 

Autor rozważa tutaj również wpływ rozumu, emocji, uczuć, na procesy formo
wania się opinii publicznej, daje rys historyczny jej rozwoju. Broni znaczenia 
„zwykłego człowieka", którego określa jako „nieintelektualistę, nieświadomego 
tradycji intelektualnych i historii myśli", lecz w którego zdrowy rozsądek i in-

. tuicję w podstawowych sprawach społecznych niewątpliwie głęboko wierzy. 
Część druga poświęcona jest analizie podstawowych procesów psychicznych, skła

dających się na powstawanie i /przeobrażanie opinii publicznej. Rozwój symboli, 
stereotypy, personifikacje, stosunek między opiniami a emocjami, racjonalizacja, 
odruchy, pamięć u członków większych „publics" — to ważniejsze procesy psycho
logiczne, wpływające na kształtowanie się opinii. W pewnym sensie znacznie łatwiej 
jest wyodrębnić zasadnicze procesy psychologiczne wspólne jednostkom jako człon
kom grup, niż usystematyzować bardziej zróżnicowane i różnorodne psychologiczne 
procesy jednostki... — pisze Albig. 

W naszym kraju, gdzie socjologia rozwijała się powoli i jeszcze stosuje często 
chałupnicze metody, zainteresowanie wizbudzi na pewno ten dział książki (najdłuż
szy), który autor poświęca drobiazgowemu omówieniu i opisowi najróżnorodniej-
szych metod badania i konstatowania opinii w USA. W związku z tym definiuje 
on tu pojęcie: „postawa", albo „attitude" — co ma oznaczać pewną tendencję do 
działania, stan gotowości nerwowej i umysłowej, nabyty w doświadczeniu. 

Instytuty badania opinii dysponują tam już obecnie poważnym aparatem, wielką 
siecią agentów i pracowników, oraz wielkimi funduszami. Kampanie badania po
staw, w stosunku do przeróżnych zjawisk społecznych, ogarniają swym zasięgiem 
cały kraj. Podejmują je niejednokrotnie i gazety lub czasopisma o (dużych nakładach 
(Literary Digest). 

Obok różnych rodzajów ankiet, testów i kwestionariuszy, od najprostszych, do 
coraz bardziej skomplikowanych, które autor w jednym z rozdziałów omawia, cie
kawym a niespotykanym u nas zjawiskiem są ogólnokrajowe badania opinii 
przedwyborczej, których przebieg, wyniki i błędy (na przykładzie czterech wyborów 
prezydentów Stanów Zjednoczonych) Albig opisuje i analizuje szczegółowo. Przed 
każdym głosowaniem oficjalnym, instytuty badania opinii rozpisują tzw. „słomiane 
wybory", których wynik podają następnie do wiadomości publicznej. Na tej pod
stawie, przewiduje się wyniki wyborów oficjalnych, które albo bezpośrednio po
twierdzają, albo obalają prawdziwość przewidywań socjologów. Jest to więc ty
powy eksperyment naukowy, na rozległą skalę i niezwykle skomplikowany. 

Rozpatrując zarzuty przeciwników sondowania opinii, autor formułuje szereg za
sadniczych pytań. Np.; jaka jest rola opinii członków dużych społeczeństw w kwe
stiach publicznych; czy doniesienia o stanie faktycznym opinii leżą w interesie 
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społeczeństwa; czy nie wpływają one negatywnie na decyzje legalnego przedsta
wicielstwa i władz administracyjnych; czy sprzyjają refleksyjnemu myśleniu, czy 
też rodzą bezmyślność, oportunizm, itp. 

Ci, którzy opłakują wszelkie zwroty w kierunku bezpośredniej demokracji i jej 
rozwoju, obawiają się wpływu ujawnionych wyników badań na prawodawców. 
i administratorów — zauważa w odpowiedzi Albig. On sam daje niejednokrotnie 
wyraz swym demokratycznym przekonaniom, jak też — trzeba to przyznać — 
i swojemu, mniej miłemu dla nas, nacjonalizmowi. Ogólnie bioraq, książka jest 
jednak dokumentem i epopeją najlepiej pojętej burżuazyjnej demokracji, choć 
Albig nie waha się nigdy przy obnażaniu faktów bardzo otrzeźwiających dla śle
pych wielbicieli „American way of life". 

Ozęść piąta omawianej książki zawiera może najwięcej materiału interesującego 
bezpośrednio dziennikarzy. Są tutaj zebrane pojęcia, dane statystyczne i teorie, 
dotyczące środków masowego komunikowania: gazet, grafiki, filmu, radia i tele
wizji. Pierwszy rozdział poświęcony pest gazecie. Rozpoczyna sią on krótkim rysem 
historycznym, dostarczającym między innymi danych o ilości i nakładach prasy 
USA: 

Rok: Dzienniki: Tygodniki: 
1881 960 8207 
1900 2209 — 
1915 2502 16323 
1935 2084 — 
1952 — 8892 
1955 1760 — 

Autor przewiduje, że spadek ogólnej liczby dzienników uległ już obecnie stałemu 
zahamowaniu. Ich globalny nakład natomiast, będzie wzrastał. 

W 1920 r. globalny nakład wynosił 27 min. egz. 
W 1930 r. „ „ „ 39 „ 
W 1954 r. „ „ „ 55 „ 
"W przeliczeniu na 100 mieszkańców, natkłady gazet wzrosły z 26 w 1920 roku, 

do 30 w 1954 roku. 

Prasa dostarcza tylko części .wszystkich naszych wiadomości o świecie — pisze 
Albiig. Wybiera ona i kładzie nacisk na te, z którymi wiążą się zainteresowania 
rządów, wydawców, publiczności. Dzisiejszy dziennik jest wielkim handlowym 
przedsięwzięciem, nastawionym na przynoszenie zysku. Tym samym, by pozyskać 
i utrzymać czytelników, zwiększać nakład, musi stanowić też odbicie pewnych ich 
nastrojów i smaków, a także ulegać wielu ich ograniczeniom i przesądom. Czytelnik 
szuka w prasie tego co osobiste: ludzkich spraw, anegdotycznych relacji, drobnych, 
dramatycznych konfliktów itp. Jego zainteresowania i kryteria wartości determi
nują zawartość dużych sekcji prasy codziennej — tych szczególnie, które bywają 
uważnie czytywane. Interes wydawcy może wpływać na wybór wiadomości poli
tycznych, naświetlenie i Interpretację, lecz może się okazać, że tylko 10% jego 
abonentów właśnie te wiadomości czytuje. 

Albig podaje ciekawy sposób badania zawartości prasy mierzeniem długości 
i ilości szpalt, poświęconych pewnym typom wiadomości, oraz załącza tablicę, 
obrazującą w procentach zawartość 10 największych amerykańskich dzienników, 
w latach 1910—1940. Najwięcej miejsca — nie licząc reklamy — zajmują według 
niej wiadomości gospodarcze, sport, ilustracje. 
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W jakim stopniu prasa kształtuje i odzwierciedla opinię publiczną? — zapytujo 
Alibig, w ustępie zatytułowanym „Gazeta a opinia publiczna". Wpływ jest różny, 
powiada, w różnych kulturach, i nie można formułować uogólnień, dotyczących 
wszystkich narodów. Prasa oddziałuje inaczej w państwach niedemokratycznych, 
gdzie wybór i naświetlenie wiadomości jest kierowane centralnie, w .przeciwień
stwie do prasy krajów demokratycznych, gdzie panuje większa niezależność i swo
boda w procesach kształtowania opinii. 

Autor nazywa tutaj prasę amerykańską „najswobodniejszą w świecie". Wiele — 
twierdzi — zachowały Stany Zjednoczone z ducha, jeśli nie z optymizmu, znanego 
powiedzenia Jeffersona: Jeśli miałbym zadecydować, czy powinniśmy mieć rząd 
bez gazet, czy gazety bez rządu — bez wahania wybrałbym to drugie a takie 
z jego głębokiego przekonania, że ludzie znający fakty, wyciągną z nich racjonalne 
wnioski. 

W najbliższej przeszłości zaufanie do przewodnictwa prasowego w sprawach pu
blicznych zmniejszyło się w USA, podczas gdy zwiększanie nakładów drogą za
spokajania prostszych potrzeb i gustów publiczności, przyniosło duży sukces. Prze
paść pomiędzy prasą a narodem pogłębiła się szczególnie przy takich zagadnieniach 
jak kwestie reform społecznych, ludowej demokracji, problemów ekonomicznych 
i władzy. Dużo autorytetu straciła prasa USA przez swój wrogi stosunek do ruchu 
robotniczego w latach po pierwszej wojnie światowej. 

Główna trudność polega na przeciwieństwie ekonomicznych interesów wydawców 
i reszty społeczeństwa. Wydawcy zajmują tutaj stanowisko konserwatywne, lecz 
Albig wyraża nadzieję, że zmiany systemu gospodarczego zlikwidują w przyszłości 
ten rozłam (czuje się — ,na korzyść społeczeństwa), stwarzając takie warunki, 
w których rozdział między rolą wydawcy jako głosiciela konserwatywnych poglądów 
ekonomicznych, a człowiekiem przewodzącym szerokim rzeszom czytelników, będzie 
zniesiony. 

Omawiając rolę prasy w życiu amerykańskim autor Stwierdza, że dostarcza ona — 
w porównaniu z prasą innych krajów — zdumiewająco różnorodnych wiadomości, 
szczególnie w lepszych dziennikach większych miast. Ilość materiału takich gazet 
wyraźnie przekracza możliwości percepcji indywidualnego czytelnika. Obliczono пр., 
że potrzeba przeciętnie 72 godzin, by przeczytać jedno tylko wydanie niedzielne 
New York Times'a — wyłączając oczywiście ogłoszenia. 

Teoretycznie biorąc, gazeta amerykańska wprowadza ścisłe rozróżnienie między 
wiadomościami a ich interpretacją, chociaż jest to naturalnie trudne do osiągnięcia. 
Strona redaktorska (artykuł wstępny) jest tradycyjnym forum wyrażania opinii, oraz 
wykładnikiem „linii politycznej" gazety. Zadaniem jego ma być informowanie czy
telnika o szczegółach opuszczonych w kolumnach wiadomości, interpretacja, wy
jaśnianie właściwego znaczenia wydarzeń, wzywanie do działania, perswadowanie, 
kierowanie poprzez grę na emocjach, oraz opowiadanie się za taką albo inną polityką. 

Prasa komercjalna (kapitalistyczna — sensu stricto) dominuje w Stanach Zjedno
czonych i — według zdania Albiga — będzie prawdopodobnie zawsze dominować. 
Alternatywy bywają proponowane od czasu do czasu. Tak np. -związki zawodowe 
lansowały — dotąd niezrealizowaną — koncepcję utworzenia robotniczej gazety. 
Z gazet kościelnych, świetnie redagowany Christian Science Monitor utrzymuje się 
przy życiu tylko dzięki finansowemu poparciu kościoła. Nadzieja reformatorów — 
gazeta nie zamieszczająca żadnych ogłoszeń i reklam, nie wytrzymała kilkuletniej 
próby. 

W następnym rozdziale autor wnikliwie analizuje udział i rolę grafiki prasowej 
(karykatur, komiksów, fotografii) w procesach opiniotwórczych, opierając — jak 
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wszędzie — swe hipotezy, na bogatych danych liczbowych i bibliograficznych, ilu
strując je faktami, tablicami, wykresami. Dowodem skutecznej działalności praktycz
nej karykaturzystów jest autentyczna wypowiedź znanego w swoim czasie kombi
natora politycznego, wziętego wreszcie za przedmiot ciętych karykatur przez miej
scową gazetę: Musimy zniszczyć te przeklęte obrazki! Większość moich wyborców 
nie umie czytać, lecz — do licha — obrazki oglądać, to potrafią! 

W dalszym ciągu swoich rozważań, Altaig przechodzi do podobnej analizy filmu. 
radia i telewizji. Z przytoczonych przez niego tablic dowiadujemy się tu пр., że w la
tach 1920—1930, w USA, wyprodukowano najwięcej filmów miłosnych, kryminalnych 
i komedii — najmniej zaś filmów o problematyce społeczno-propagandowej. Pozna
jemy — wykazaną iliiczbowo — treść audycji radiowych i systemy radiofonizacji 
szeregu krajów; stan obecny kinematografii i radiofonii w USA itp. 

Część szósta, teoretyczno-spekulatywna — jeśli można ją tak określić — stanowi 
wykład subiektywnych przewidywań i poglądów autora. Napisana jest dość pobieżnie 
i szkicowo. Pod tym względem wydaje się stanowić kontrast z resztą książki. Trudno 
streszczać ten zbiór filozofowań autora, wydaje się jednakże celowe podać — dla 
zorientowania chociażby czytelnika — kilka myśli, nad którymi tutaj zastanawia 
się autor. 

Wzrost znaczenia opinii publicznej wiąże Albig ze wzrostem znaczenia jednostki. 
Manipulowanie społeczeństwami i tłumami dla celów wyzysku, czy też dla celów 
poinstruowania ich i oświecenia, jest centralnym i krytycznym problemem współ
czesności. Lecz nie idzie tu o prostą dychotomię przeciwieństw. Wyłania się problem 
stopnia wyzysku i stopnia oświecenia oraz cele. Dzisiejsi zwolennicy dyktatury i dy
ktatorzy nastawiają się na manipulowanie zdegenerowanymi i od wartościowanymi 
ludźmi, którzy reagować będą, lub powinni, jak automaty. W tym celu opanowują 
oni i stosują środki masowego komunikowania i oddziaływania. ...Współcześni libe
rałowie, czy jakkolwiek nazwiemy ludzi dobrej woli, dążących do podniesienia po
ziomu życia mas, są tak samo zależni od tych środków, które w ustroju demokra
tycznym kontroluje się handlowo. Liberał zmierza do zwiększenia sensu odpowie
dzialności kierowników i użytkowników prasy, filmu i radia. Lecz te środki maso
wego komunikowania narzucają swe ograniczenia tak indywidualności, jak moralnej 
wartości jednostki. 

Jak widzimy, i tak źle, a i tak też nie całkiem dobrze. 
Istota nowoczesnych środków masowego komunikowania i warunki kontrolowania 

prowadzą do wielkiej liczby zamierzonych i niezamierzonych zniekształceń faktów. 
Autor dochodzi do wniosku, że choć wzajemna kompetycja i ograniczona cenzura 
umożliwiają dojście do głosu krytyków, a zatem sprostowanie i naprawienie zła 
wywołanego dystorcją, to jednak demokracja współczesna, o skomercjalizowanych 
środkach informacji, nie nadąża z rozwinięciem niezbędnych prawideł etycznych 
oraz form odpowiedzialnego nadzoru tych środków. 

Dlaczego trzeba uznać opinię publiczną za decydujący czynnik w sprawach spo
łecznych? — pyta Alibig. Jeśli wojna jest zbyt poważną sprawą, by powierzać ją 
generałom (Clemenceau), to również podstawowe dacyzje polityczne wymagają 
więcej niż kryteriów oceny stosowanych przez ekspertów (oraz elitarne „interests 
groups"), którzy mają zawsze tendencję do stawiania kompetencji przed sprawiedli
wością, porządku — przed humanistycznymi wartościami, umiejętności technicz
nych — przed oświeceniem moralnym, a interesów partykularnych — przed intere
sami ogółu. Wkładem mas, wkładem zwykłego człowieka do procesów kształtowania 
opinii publicznej, jest uczucie: to ono zawsze przeważa ostatecznie szalę na stronę 
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powszechnych, humanistycznych ideałów i stanowi czynnik hamujący dla ekscesów 
poszczególnych ugrupowań. 

Jak nie dopuścić do tego, aby uczucia mas — czynnik tak zasadniczy! w kształto
waniu opinii publicznej — nie ulegały degeneracji pod wpływem środków maso
wego komunikowania, lub pod wpływem nieodpowiedzialnych przywódców? Masj' 
zachowują zawsze swe uczucia i wykazują często zdolność trafnego wyboru między 
postulatami swoich wodzów, a postulatami tej warstwy społecznej, którą stanowią 
ludzie ogólnie i wszechstronnie wykształceni. Bardzo istotne sformułowania opinii 
publicznej są wytworem tej właśnie oczytanej, wymownej, posiadającej ogólne, hu
manistyczne wykształcenie części społeczeństwa. Zachowanie istnienia tej grupy jest 
problemem najwyższej wagi dla skutecznego funkcjonowania demokracji — twierdzi 
Albig. Zredukowanie, lub częściowe jej zniszczenie, czy to przez stwarzanie warun
ków i bodźców ekonomicznych, wywołujących dążenie do specjalizacji i kompetycjś 
czy to przez obniżanie jej prestiżu w epoce technologii, jest według niego — dla 
ustroju demokratycznego bardzo groźne. Jak zacihować zatem w społeczeństwie 
warunki sprzyjające wyrastaniu odpowiedzialnych myślicieli? 

To pytanie pozostawia autor bez odpowiedzi. Na wiele innych, sformułowany eh 
tu przez niego, trudno ich się także doszukać. Poruszane jednak problemy są, jak 
widać bardzo istotne. 

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo wszelkich zarzutów, jakie fachowcy lub 
politycy mogliby pod jej adresem wysunąć, praca Albiga jest na pewno swego ro
dzaju klasyką współczesnej socjologii — syntezą (albo bardzo poważną próbą 
syntezy) i krytycznym przeglądem nurtujących ją problemów i koncepcji. Abstra
hując od przekonań i światopoglądu autora, ilość zawartych tu encyklopedycznych 
wiadomości czyni z niej naprawdę cenne dzieło oraz bardzo użyteczny podręcznik. 

(j- sz.) 

ESSENTIAL LAW FOR JOURNALISTS, wydawca L. C. J. 
M с N a e, Staples Press Ltd. London, 1954 (Na podstawie kursu 
korespondencyjnego pod tym samym tytułem, przez G. F. L. 
В r i d g m a n a), str. 172. 

Historia książki jest następująca: gdy Bridgman opracował swój kurs dla studen
tów dziennikarstwa w 1953 roku, przekonano się, że o zdobycie tych materiałów 
stara się również wielu doświadczonych dziennikarzy. Postanowiono więc wydać ;*» 
w formie książkowej, jako vademeoum dziennikarzy praktyków, reporterów i r e 
daktorów. Zamieszczony na końcu indeks ma na celu ułatwienie używania książki 
jako jasnego, zwartego i czytelnego wykładu wszystkich zagadnień prawnych, zwią
zanych z zawodem dziennikarskim. Dziennikarz — pisze we wstępie wydawca — 
może wtedy należycie wykonywać swój zawód, podtrzymując jego dobre tradycje, 
kiedy zna tak swe prawa, jak i swe przywileje. 

Jest to praca interesująca dla dziennikarzy polskich ze względu na wyłaniający 
się z niej obraz sytuacji prawnej i stosunków dziennikarsko-sądowych w Wielkiej 
Brytanii. Wydawca omawia tu takie zagadnienia jak: prawo wstępu przedstawicieli 
prasy do sal sądowych i na zgromadzenia publiczne, obraza sądu, zniesławienie, 
oszczerstwo, prawa autorskie dla dziennikarzy, naruszenie tajemnicy państwowej 
i szereg innych — wszystko z punktu widzenia nieibezpieczeństw grożących dzienni
karzowi lub gazecie w ustroju, w którym prasa jest przedsiębiorstwem prywatnym. 
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Dziennikarz — stwierdza Mc Nae — ma te same prawa co każdy obywatel. Wszyst
kie specjalne ułatwienia są tylko wynikiem dobrej woli urzędników i odpowiedzial
nych osób prywatnych. Szereg spraw regulują jednak! specjalne akty prawne i usta
wy. Tak np. dowiadujemy się o istnieniu specjalnej „Skróconej ustawy prawnej" 
z 1952 roku (Summary Jurisdiction Act and Magistrates Court Act) w myśl której 
sąd — jeśli uzna, ze tak trzeba, by sprawiedliwości stało się zadość — może zasiadać 
przy drzwiach zamkniętych, także i dla prasy. „Ustawa dla dzieci i młodocianych'' 
(Children and Young Persons Act) z roku 1933 wyklucza publiczność z rozpraw 
sądowych 'młodocianych, lecz dopuszcza na nie bona fide dziennikarzy i przedsta
wicieli gazet, wprowadzając tylko ograniczenia co do publikowanych materiałów. 

Dekret z 1908 roku (Local Authorities Act) głosi, że władze samorządowe mogą 
rezolucją prezydium lub komitetu nie dopuścić przedstawicieli prasy na swoje posie
dzenia lub obrady, jeśli uznają, tże wymaga tego interes publiczny. Podobne zastrze
żenie zawiera także Tribunals of Inquiry Act z 1921 roku, dla komisji dochodzenio
wych specjalnie powoływanych w sprawach o doniosłości publicznej. Oczywiście, 
znowu tylko w specjalnych wypadkach. 

Sprawy zniesławienia, reguluje tzw. Libel Amendment Act z 1888 roku, oraz 
„Ustawa o zniesławieniu" (Defamation Act) z 1952 roku, a ustawa o rozprawach 
sądowych (Judicial Procedings Act) z 1926 roku i Criminal Justice Act z 1925, regu
lują — inter.alia —'możliwości publikowania materiałów z rozpraw sądowych. 

'Dowiadujemy się tu również kilku ciekawych szczegółów o stosunkach między 
praisą a parlamentem brytyjskim. Jak z nich wynika, nie istnieje w Anglii żadne 
prawo, które gwarantowałoby prasie i publiczności wstęp na debaty parlamentarne, 
i chociaż Izba Gmin przeznaczyła dziennikarzom specjalną galerię, pomieszczenia 
biurowe i inne udogodnienia, faktycznie może ona uważać wszystkie doniesienia 
prasowe za naruszenie swego przywileju. 

Statut Izby Lordów też odbiera publiczności i prasie prawo wstępu na swe posie
dzenia. Jest to oczywiście formalność nie przestrzegana na ogół w życiu codziennym, 
może ona jednak zawsze zostać wprowadzona w czyn. 

Aż do roku 1954 istniała ustawa, w myśl której, za naruszenie przywilejów można 
było formalnie uważać drukowanie wszystkiego, co dotyczyło poczynań Izby bez jej 
oficjalnego zezwolenia. Także i Izba Gmin, uchwałą wznawianą na każdej sesji, 
zabraniała osobom obcym wstępu na posiedzenia parlamentu, aż do roku 1845. Od tej 
pory nakazu tego nie wznawiano i obecność publiczności na galeriach uznawano za 
dopuszczalną, ale zgodnie ze starym zwyczajem, wyproszenie jej stamtąd może zaw
sze zostać wykonane. 

W myśl statutu Izby, jeśli któryś z członków zażąda usunięcia wszelkich „osób 
obcych" przysłuchujących się obradom, przewodniczący postawić musi odpowiedni 
wniosek, nad którym nie ma wtedy żadnej dyskusji. Obie Izby wykluczały niejedno
krotnie prasę i publiczność, by odbywać tajne posiedzenia. Również i komisje parla
mentarne mogą nie dopuścić przedstawicieli prasy jeśli to uznają za konieczne, choć 
zazwyczaj tego nie czynią. 

Żadnemu dziennikarzowi nie wolno pisać co mu :ię podoba, jeśli uzasadnia to 
jedynie tym, iż jego dzieło jest wiernym odzwierciedleniem stanu rzeczy — ostrzega 
pierwsze zdanie rozdziału trzeciego, o „Ograniczeniach publikacji". Dowiadujemy 
się tu dalej, że gazety miały w przeszłości bardzo dużą swobodę, przy czym władze 
prawodawcze polegały tylko na dyskrecji i na dobrym smaku właścicieli, dziennika
rzy i czytelników co do ograniczania publikacji szkodliwych i mogących wywołać 
sprzeciw. Z czasem jednak drobiazgowe opisy zeznań w tak zwanych ,.causes cèle-
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bres" wywołały tak silną reakcję, że w roku 1926 wprowadzono specjalną ustawę 
o ograniczeniach w publikacji (Regulation of Reports Act). 

Najwięcej zainteresowania w związku z trwającą u nas od dłuższego czasu dysku
sją nad projektem ustawy prasowej, wzbudzić może rozdział 4 — „Obraza Sądu", 
oraz rozdział 5 — „Zniesławienie". Obraza sądu, to publikowanie materiałów lub 
też postępowanie, przeszkadzające lub wypaczające (lub obliczone na przeszkadzanie 
czy wypaczanie) przebieg działania wymiaru sprawiedliwości. / jeśli sędzia uzna 
coś za obrazę sądu, to obrazą to jest — mówi autor. Istnieją W Anglii /trzy sposoby 
0'brażenia sądu: 1) przez obmowę, 2) przez przeszkadzanie w poczynaniach sądu, 
3) przez publikowanie materiałów obliczonych na przesądzenie odbywającego się 
procesu (co liczy się aż do wygaśnięcia czasu potrzebnego na złożenie apelacji, lub 
też do rozpatrzenia jej przez odpowiedni trybunał). Fakt, że jakaś wypowiedź jest 
prawdziwa, nie zmienia tego, że jest ona [obrazą isądu. Wszelka krytyka skierowana 
przeciw funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości powinna być nacechowana dy
skrecją. Chyba, że krytykowane postępowanie jest tak rażące, iż można Uczyć na to, 
że władze uznają słuszność krytyki i wstrzymają się od wdrożenia postępowania 
karnego. 

Sprawy te są w Anglii ściśle przestrzegane. Mc Nae cytuje w dowód na to szereg 
interesujących faktów. Tak np. w marcu 1949 roku. wydawca znanego dziennika 
Daily Mirror skazany został na trzy miesiące więzienia a gazeta na 1000 funtów 
grzywny i zapłacenie kosztów. Powodem było to, że w związku z aresztowaniem nie
jakiego Haigha pod zarzutem popełnienia morderstwa, gazeta — zaraz po rozpoczęciu 
śledztwa wydrukowała artykuł, czy serię artykułów, w których nazywano Haigha 
„wampirem". Przypisywano mu też 5 innych morderstw z takimi detalami jak foto
grafia jednej z zamordowanych osób, nazwiska pozostałych, oraz sposób w jaki 
popełniane miały być te morderstwa. 

Jak można — w myśl prawa angielskiego — „przesądzić sprawę"? Otóż można 
tego dokonać atakami na kogokolwiek zaangażowanego, albo będącego świadkiem 
w procesie; opisami zachowania się świadków w sądzie oraz dyskutowaniem prawdo
podobieństwa czy też nieprawdopodobieństwa ich zeznań, a także, w gruncie rzeczy, 
każdym stwierdzeniem, mogącym przynieść szkodę oskarżonemu w oczach ławników, 
czy też potencjalnych ławników. Krótko mówiąc, ostrożna gazeta musi ograniczać się 
w zasadzie do relacjonowania obiektywnych faktów z przewodu sądowego. Komento
wanie kogokolwiek zaangażowanego w nim, lub przedmiotu samego przewodu, pra
wie nieuchronnie naraża wydawcę na oskarżenie o obrazę sądu. Jak widzimy, sy
tuacja w angielskim ustawodawstwie prasowym pokrywa się z żądaniami prawni
ków polskich. 

Zniesławienie uważa jednak Mc Nae za największe źródło niebezpieczeństw dla 
dziennikarza. Wymienia w tym rozdziale trzy ustawy o zniesławieniu, wydane 
w latach 1843, 1888 i ustawę „O zniesławieniu na łamach prasy" z 1881 roku. 
Zniesławienie zachodzi wtedy, gdy fałszywa wypowiedź, szkodliwa dla dobrej re
putacji jakiejś osoby, podana jest do wiadomości osobie trzeciej. Wydawca omawia 
szczegółowo tę definicję i podaje z praktyki sądowo-dziennikarskiej (różne przy
kłady i wypadki zniesławień. Zaznacza także, że prawo brytyjskie broni tylko 
dobrej reputacji obywateli, jeśli są oni faktycznie do niej uprawnieni. Tu — 
odwrotnie niż w sprawach o obrazę sądu — udowodniona prawdziwość zarzutów 
stawianych komuś zwalnia od zarzutu i oskarżenia o zniesławienie. 

Materiał zawarty w książce obrazuje nadrzędną i wysoce samodzielną pozycję 
sądu w Wielkiej Brytanii, dużą troskę o dobrą reputację jednostki ze strony pra-
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wodawstwa angielskiego i określa dość wyraźnie pozycją prawną gazety i dzien
nikarza w Zjednoczonym Królestwie. Sama książka napisana jest językiem zwię
złym, miejscami nawet suchym, prawniczym. Umożliwia to zawarcie na stosun
kowo niewielu stronach jej małego formatu — dużego zasobu Wiadomości. Prze
znaczona przez wydawcę na „reference book", mającą zapełnić lukę prawną na 
półkach bibliotek dziennikarskich, wydaje się zupełnie dobrze spełniać tę rolę. 

Jan Szewczyk 

WALTER LIPPMAN, The public philosophy, New American 
Library of World Literature, New York, 1956, str. 144. 

Książka jest krótkim zbiorem esejów politycznych, związanych w merytoryczną 
całość, pióra jednego z czołowych myślicieli politycznych Ameryki. Obejimuje ona 
144 strony popularnego, kieszonkowego formatu. Napisana w 1954 roku — wydana 
po raz pierwszy w dwa lata później. 

Według czasopisma San Francisco Chronicie, jest to błyskotliwa analiza pro
blemów konfrontujących człowieka Zachodu. Według Time'a: Lippman dochodzi 
w niej do pewnych uderzających wniosków na temat schorzeń stanowiących plagą 
demokracji. Faktycznie, jest to wykład indywidualnych polityczno-społecznych po
glądów autora. 

Lippman, dziennikarz-publicysta, jest autorem 32 książek o podobnej tematyce, 
z których „Public Philosophy'' jest najnowszą. Prowadzi on w swym 'dzienniku 
kdliumnę komentarzy politycznych, zatytułowaną ,.Dziś i jutro", odlbieraną (po
dobno) przez 38 milionów czytelników. 

„Public Philosophy" ma służyć obronie demokracji przed totalizmem, czyni to 
jednak w sposób dosyć ciekawy — że tak powiem, okrężną drogą — gdyż ...pan 
Lippman żywi przekonanie, że demokrację może uchronić tylko rząd silny i scen
tralizowany, nie lękający się potęgi opinii publicznej. Myśl zresztą nie nowa. 

Dalsza część poglądów autora też wydaje nam się znajoma: Ludzie zachowują 
wtedy swoją wolność, gdy wybiorą sobie urzędników, których przekupić, prze
kabacić, lub zastraszyć nie zdoła żadna grupa, a którzy rządzić będą w rńyśl 
wskazań filozofii społecznej, lub też zasad altruistycznego postępowania, stanowią
cych podstawę konstytucji USA. Jednym słowem, idealne państwo musi być rzą
dzone przez filozofów. Teza stara, wywodząca się od Platona, ale ciągle aktualna 
i nęcąca. 

Jeśli te szerokie uogólnienia nie są nowe, to o wiele bardziej oryginalne i inte
resujące są pomniejsze spostrzeżenia i generalizacje autora, piszącego oczywiście 
2 przeciwnych naszym, pozycji filozoficznych i politycznych. Za przykład może 
służyć jeden z pierwszych rozdziałów książki, zatytułowany: „Rewolucja we
wnętrzna w krajacih demokracji ' . Rok 1917 jest dla autora datą załamania się 
ustanowionych rządów nie tylko w Rosji, gdzie zostały one jawnie zniesione, lecz 
i w Stanach Zjednoczonych (obok wielu innych krajów) gdzie przewrót przybrał 
formę głębokiej i przenikającej infiltracji. Poza niezbyt zmienioną fasadą, stara 
struktura władzy wykonawczej, sprawowanej za zgodą ciał przedstawicielskich, 
została zniesiona — nie we wszystkich wprawdzie dziedzinach, ale taim gdzie zna
czyła najwięcej: w dziedzinie kształtowania pokojowej i wojennej polityki. 

Jaki był mechanizm przewrotu? W miarę jak wojna przytłaczała masy swoim 
ciężarem, rządy traciły wpływ i wyczerpywały swoją władzę. Nie były w stanie 
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kontynuować „hiperbdlicznej wojny". Nie były jedmak zdolne i do prowadzenia 
pokojowych pertraktacji. Musiały wzywać masy do wciąż nowych wysiłków i po
święceń. Płaciły za to demokratyzacją procesów kierowania wojną oraz demokra
tyzacją jej celów: dążeniem do totalnego zwycięstwa, obietnicami totalnego pokoju. 

...Wyzbyły się w istocie możliwości podejmowania samodzielnych decyzji w spra
wach politycznych i strategicznych sposobów zakończenia wojny; straciły nad nią 
kontrolę. Rewolucja ta, zdawała się być wyzbyciem się przez nie władzy na ko
rzyść ciał przedstawicielskich i została przyjęta zapowiedź kresu zła tajnej dyplo
macji i niedemokratycznych metod prowadzenia niepopularnych wojen. Faktycznie 
jednak, władza ustąpiona przez egzekutywy przeszła przez nie mogące jej sprawo
wać ciała przedstawicielskie do mas wyborców, którzy — równie niezdolni do jej 
sprawowania — przekazali ją przywódcom partyjnym, działaczom „grup nacisku" 
(pressure groups) i magnatom nowoczesnych środków masowego komunikowania. 
Skutki były katastrofalne... — co omawia już rozdział następny, pod znamiennym 
tytułem: „Sparaliżowanie irządów". 

Powyższy cytat świadczy na pewno o dużej oryginalności intelektualnej autora. 
Ton wnikliwości analitycznej i samodzielnego ujmowania zagadnień utrzymany 
jest zresztą w całej książce. Popularność i poczytność Lippmana w USA wydaje 
się nam teraz raczej uzasadnioną. Ruchliwość umysłu oraz dociekliwość pisarza 
wpływa niewątpliwie pobudzająco na odbiorcę, a prosty sposób przekazywania 
skomplikowanych teorii i problemów, gwarantuje mu szeroki zakres oddziały
wania. Nieufny czytelnik XX wieku, obawiający się wszędzie ukrytej propagandy 
różnych partii, niejednokrotnie prędzej daje posłuch myślicielowi-puiblicyście gło
szącemu tylko własne, chociaż czasem niezbyt nawet realne, poglądy. Stąd ubie
ganie się wydawców gazet zachodnich o pióra niezależnych publicystów. 

Pomijając takie czy inne przekonania i poglądy autora, należy zwrócić uwagę 
czytelników na interesującą, a rzadko obecnie u nas spotykaną formę popularnego 
eseju politycznego, tym bardziej gdy jest on zrobiony tak po mistrzowsku jak 
omawiany. Książka napisana jest bowiem językiem łatwym i jasnym, problema
tyka ujęta w bardzo krótkich rozdziałach, zwięźle, w sposób przystępny, stylem 
typowym dla poczytnych, zachodnio-europejskich wstępniaków. Lippman, wybitny 
publicysta i dziennikarz, stosuje go tu według najlepszych tradycji amerykańskiej 
prozy dziennikarskiej. <j. sz.) 

L ' I N F O R M A T I O N A T R A V E R S LE M O N D E — presse, radio, 
film, television, U N E S C O , wyd . 2, 1956, s t r . 284. 

Sprawozdanie Departamentu Informacji UNESCO, zawiera wykresy opracowane 
przez Fondation Néerlandaise pour) la Statistique i opisuje stan aktualny środków 
technicznych, które zapewniają transmitowanie wiadomości, oraz rozpowszechnia
nie poglądów w całym świecie. 

Pierwsze wydanie książki ukazało się w 1950 roku. Zostało ono wkrótce wy
czerpane, było bowiem bardzo poszukiwane przez specjalistów. Wydanie drugie 
jest przeróbką poprzedniego w oparciu o dokumentację, zebraną przez sekretariat 
UNESCO. Książka ma charakter czysto informacyjny. Wydawcy nie podjęli ani 
w jednym wypadku analizy cytowanych przez siebie faktów. 

Czytelnik znajduje tutaj za to szczegółowy opis środków materialnych, którymi 
dysponują ośrodki informacyjne świata, uszeregowany w sposób ułatwiający jak 
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najbardziej posługiwanie się nim. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na te regiony 
kuli ziemskiej, w których niedostateczny rozwój technik komunikowania uniemoż
liwia pełne i regularne informowanie ludności. Posłużyli się metodą stosowania 
kontrastu. We wstępie wyrażają nadzieję, że sprawozdanie to, wykazując obok 
okręgów przodujących okręgi zacofane, uprości i skoordynuje wysiłki, zmierzające 
do zapewnienia wszystkim ludziom prawa do korzystania z należytej i pełnej 
informacji. 

Służy temu bardzo wyraźnie ta część książki, na którą składają się liczne kolo
rowe tablice z wykresami. Obrazują one rozmieszczenie agencji prasowych, na
gromadzenie środków komunikowania w różnych krajach i częściach świata, cyfry 
dotyczące czytelnictwa prasy, wykorzystywania radia, filmu i telewizji, procent 
analfabetów, produkcję i konsumpcję papieru — z głównym naciskiem właśnie 
na kontrasty między regionami przodującymi i zacofanymi. 

Interesujący jest układ i zaklasyfikowanie zagadnień. Prowadzi on czytelnika 
książki od najszerszych uogólnień w skali światowej, poprzez opis stanu rzeczy 
w poszczególnych częściach świata, aż do liczb i danych statystycznych dotyczą
cych pojedynczych krajów lub terytoriów, które są podstawą do poprzednich 
generalizacji. 

Wiadomości bardziej szczegółowe znajdujemy w dalszych częściach, a wszystko 
w notach omawiających poszczególne kraje, regiony i zespoły wysp, uszeregowa
nych według części świata, w alfabetycznym porządku. Takich not jest ponad 180. 
Na końcu książki zamieszczono spis narodowych i międzynarodowych agencji tele
graficznych. Każda część dzieli się na cztery działy: prasa, radio, film, telewizja. 

We wstępie do części pierwszej, w dziale zatytułowanym „Prasa", czytamy: Na
kłady prasy codziennej wzrosły w ostatnich latach w większej części państw i re
gionów świata. Wzrost ten był szczególnie uderzający w pewnych krajach ekono
micznie zacofanych; również jednak i w wielkich mocarstwach notowano podobne 
postępy. W USA prasa codzienna osiągnęła nakład ponad 53 milionów w 1951 roku. 
W Japonii globalny nakład wynosi 34,5 milionów; w 1951 roku wynosił on 28 milio
nów. W ZSRR łączny nakład dzienników i tygodników wzrósł do 44 milionów 
z 34 milionów w 1951 r. W przeciwieństwie do powyższego faktu stwierdza się 
w pewnych krajach zmniejszanie się liczby dzienników — szczególnie tam, gdzie 
wysokie koszty własne zmusiły pewne gazety do połączenia się, lub do wycofania 
się z rynku. Francja пр., straciła 32 dzienniki, a Japonia 7, w latach od 1951 
do 1954. 

Idąc dalej, pod hasłem „Europa" znajdujemy następujące dane o prasie: 
W większej części krajów Europy zachodniej, prasa rozwijała się dosyć wolno. 

W Belgii i w Szwecji ogólne nakłady wzrosły prawie o milion egzemplarzy od, 
1951 roku. Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Luksemburg, Norwegia, Belgia, Dania, 
Szwajcaria zachowały bardzo wysoki poziom czytelnictwa: ponad 300 egzemplarzy 
gazet na każdy 1000 mieszkańców (Amglia najwięcej: 609 egz. na 1000, przy ogólnym 
nakładzie 31 milionów). 

NRF osiągnęła podobny poziom. Nakłady wzrosły także we Włoszech, oraz 
w kilku krajach Europy wschodniej. Nie licząc gazet regionalnych NRF posiada 
teraz 671 dzienników, o łącznym nakładzie 16 milionów. W roku 1952 posiadała 
ich 623, z nakładem 13 milionów. 

We Włoszech również notowano rozwój ciągły, przy czym znarnienjne jest, że 
żadna gazeta nie zdobyła tu pozycji ogólnonarodowej. Więks-zość dużych miast ma 
dzienniki o poważnych nakładach. Pod tym względem przodującą jest gazeta me
diolańska. 
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Cztery kraje europejskie nie posiadają w ogóle własnego dziennika. Są to: 
Andora, Lichtenstein, San Marino, Monaco. Trzy ostatnie ma ją jednak sporo cza-
scipisnx Wiadomości codzienne czerpią z prasy krajów ościennych. 

Sprawozdanie UNESCO podaje, że ten sam rozwój notowano w krajach wschod
nich (znowu bez analizy). W Bułgarii, Czechosłowacji, na Węgrzech i w Polsce, 
organy КС komunistycznych partii osiągają najwyższe nakłady. Nakłady ogólne 
dzienne, albo rosną w poszczególnych krajach, albo utrzymują się na jednakowym 
poziomie. 

W części trzeciej, zatytułowanej „Środki informacji różnych krajów i terytoriów". 
w dziale pod nagłówkiem „Europa", odszukujemy dla przykładu Italię. Tu znów 
podział zagadnie ni owy, jak i wszędzie: prasa, radio, telewizja, film. W każdej 
sekcji, szczegółowe dane. Te o prasie wyglądają, w dużym skrócie, następująco: 

109 dzienników włoskich osiąga łączny nakład 5 100 000 egzemplarzy. Mediolan 
posiada cztery gazety o ponad 100 000 nakładach. 282 tygodniki mają nakład 19 mi
lionów — w tym najwięcej, tygodnik sportowy. Włochy posiadają trzy agencje pra
sowe. Najważniejsza, ANSA, jest przedsiębiorstwem kooperatywnym — udziałow
cami jej są licznie włoskie dzienniki. Autorzy książki podają tutaj umiejscowienie 
biur agencji, liczbę korespondentów krajowych i zagranicznych, agencje z którymi 
współpracuje, itd. W ten sam sposób potraktowano każdy kraj. 

Do rzadkości w pulblifcacjach tego rodzaju należy zamieszczona w części czwartej 
na końcu książki, ogromna bibliografia przedmiotu. Obejmuje ona 473 tytuły dzieł, 
czasopism naukowych i specjalistycznych z lat powojennych (1944—'1955), napi
sanych w wielu językach i wydanych w różnych krajach. Kilkadziesiąt z nich, 
to publikacje UNESCO. Dokumentacja zużytkowana przy opracowaniu L'Infor
mation ó travers le monde dotyczy i pochodzi z lat 1950—1955. 

Te fakty, w połączeniu z dużym autorytetem wydawnictwa, budzą zaufanie do 
danych statystycznych i uogólnień, oraz nadają książce walory bibliografii. (m) 

WILSON HICKS: Words and pictures an introduction to pho
tojournalism. Harper & Brothers, New York, 1952, stron 171. 

Aparat fotograficzny stał się drugim obok wiecznego pióra narzędziem pracy 
współczesnego dziennikarza. Fotografia opanowała prasę całego świata bez względu 
na częstotliwość jej wychodzenia i wyznawaną ideologię. Niemała jest już literatura 
omawiająca teorię ilustracji prasowej — niestety w Polsce zupełnie nie znana. Jedną 
z czołowych pozycji jest praca Wilsona H i с 'k s a : Words and pictures an {intro
duction to photojournalism. Autor poświęca wieüe uwagi rozważaniom teoretycz
nym na temat przewagi fotografii nad słowem drukowanym. Jest oowiem rzeczą 
bezsporną, że czytelnik biorący do rąk gazetę lub czasopismo zaczyna lekturę od 
przejrzenia ilustracji. 

Fakt ten tłumaczy się wśród teoretyków tego zagadnienia w różny sposób. Jedni 
uważają, że jest to wynik tego, iż obrazy nie przedstawiają sukcesywnie danego 
wypadku, lecz pozwa'laja zapoznać się z jego przebiegiem przy pomocy jednej tyllko 
czynności: spojrzenia. Inni teoretycy wskazują na to, że zmysł wzroku wyspecjali
zował się w służbie życia. Istnieje jednak różnica w reagowaniu wzroku na zja
wiska, których świadkami jesteśmy codziennie i na obrazy tych zjawisk oglądane 
na papierze. Różnica między percepcją rzeczywistości i percepcją obrazu jest jeszcze 
większa, gdy zestawiamy nasze wrażenia wzrokowe z „wrażeniami" aparatu. Nasze 
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oczy notują bardzo niedokładnie to co oglądają, a szczególnie słabo pracuje zmysł 
wzroku, gdy jest świadkiem zdarzenia o silnym napięciu uczuciowym. Ludzie widzą 
przedmioty i czynności lepiej na fotografii, niż gdyby je widzieli w rzeczywistości. 
Innymi słowy kamera relacjonuje obiektywnie i szczegółowo, podczas gdy oko czyni 
to subiektywnie i bardzo niedokładnie. 

Fotografia nigdy wprawdzie nie czyni takiego wrażenia jaik wydarzenia przeży
wane osobiście w życiu realnym, ale dzięki temu właśnie działa na widza z większą 
jasnością. Nie ma przesady w powiedzeniu, że dobre zdjęcie jest bardziej rzeczywiste 
niż sama rzeczywistość. Dalsza różnica między wrażeniem wzrokowym, a „widzę -
niem" kamery polega na tym, że gdy oko czyni selekcję i widzi tylko pewne szcze
góły, kamera notuje całe mnóstwo szczegółów, które czytelnik ogląda zawsze z za
interesowaniem, odkrywając różnice między nieudolnością oka a wrażliwością 
kamery. Wreszcie fotografia prasowa potrafi organizować, definiować i kondensować 
rzeczywistość, która staje się dzięki tym właściwościom prostsza i zrozumialsza dla 
czytelnika. Słowem fotografia uczy patrzeć, porządkuje świat. 

Hicks bada stosunek wzajemny obrazu i słowa. Ilustracja pojawia się samodziel
nie, bez słów tylko w wyjątkowych wypadkach, mianowicie wówczas, <gdy zdjęcie 
ma szczególnie głęboki wyraz uczuciowy, lub gdy przedstawia jakąś ideę ze szcze
gólną jasnością. Praktyka dziennikarska wykazuje, że gdy do relacji słownej dodaje 
się relację obrazową, czytelnik głębiej przeżywa treść, wczuwa się lepiej w tekst. 
Słowa i obrazy zatrzymując swój charakter tworzą jakąś nową całość. Dzieje się 
to wówczas, gdy obraz w połączeniu ze słowami wywoła jedność efektu w umyśle 
czytelnika. Osiągniemy to wówczas, gdy relacja między obrazem i słowem zostanie 
w pełni zrozumiana przez czytelnika. 

W dziennikarstwie fotografie spełniają lepiej swą rolę, gdy występują razem ze 
słowem i odwrotnie, gdy słowo jest objaśniane ilustracją. Trudność polega na tym, 
że między słowem i obrazem istnieją różnice w wartościach komunikatywnych. Gdy 
między fotografią i słowem zachodzi równowaga pod względem wartości, gdy żaden 
z tych elementów nie przerasta drugiego, wtedy uzyskuje się największą siłę wyrazu. 

Nawet jednak zrównoważenie wartości słów i obrazów oraz organiczne ich 
związanie w sensie przestrzennym nie musi dać pełnego rezultatu. Następuje on 
wtedy, gdy obraz i słowo tworzą nową całość większą od sumy arytmetycznej tych 
dwu elementów. Tym współczynnikiem jest własny dodatek czytelnika wzbogaca
jący tę jedność fotograficzno-słcwną o nowe elementy z własnej pamięci i wyobraźni 
i wzbogacający o ten czynnik otrzymane wiadomości. Z tego procesu interpretacji 
powstaje w umyśle czytelnika nad wartość, która pomaga i podnosi zrozumienie po
danych faktów, myśli czy uczuć. Własne doświadczenie lub wiadomości zdobyte 
z pierwszej ręki lub też z lektury pozwalają czytelnikowi ocenić dane otrzymane 
z fotografii i tekstu. Teoria Hicksa o nadwartości stawia w nowym świetle zagad
nienie fotografii prasowej. Umiejętność posługiwania się słowem l obrazem jest 
podstawą sukcesów na rynku czytelniczym. 

Książka Hicksa jest dla polskiego dziennikarza rewelacją, uświadamia bowiem 
jak odpowiedzialną jest praca fotoreportera. Tezy swoje ilustruje Hicks doskonale 
dobranymi zdjęciami reprodukowanymi na papierze kredowym. Spotykamy wśród 
nich zdjęcia celowo nieostre dla podkreślenia napięcia emocjonalnego. Znalazły się 
w tym wyborze zdjęcia z różnych okresów. Zdjęciem dokumentarnym jest jedno 
z trzech dagerotypowych z roku 1842 (w trzy lata po wynalezieniu kamery), przed
stawiające pożar w Hamburgu. Z książki tej wypływa jeden wniosek dla dzienni
karstwa polskiego: fotografia prasowa w Polsce jest daleka od doskonałości. Rzadko 
kiedy spotyka się fotografię o prawdziwie prasowych wartościach. (St. PO 
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GAZETNYJE ŻANRY, Moskwa, 1955, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Partyjnej przy КС KPZR, str. 279. 

"Brak jest u nas dotychczas pełnego, podręcznikowego opracowania najważniej
szych form dziennikarskich. Nasz dorobek w tej dziedzinie ogranicza się do nie
wielu przyczynków, artykułów i rozpraw, mających najczęściej bardzo dyskusyjny 
charakter. Prace te są rozproszone1 po biuletynach i czasopismach i nikt nie zadał 
sobie trudu zebrania ich i ocenienia według istotnych kryteriów. Dlatego też godny 
jest uwagi i zainteresowania radziecki podręcznik dziennikarstwa Gazetnyje 
żanry, który ukazał się w 1955 raku i aktualny jest w ZSRR jako pomoc naukowa 
do dnia dzisiejszego. Znaczenie tego podręcznika zwiększa również fakt, że szereg 
jego rozdziałów przetłumaczonych zostało na język niemiecki i czeski i służy 
w NRD i CSR, a itakże w innych krajach demokracji ludowej, nadal jako materiał 
szkoleniowy dla studentów dziennikarstwa. 

Gazetnyje żanry składają się z 10 rozdziałów poświęconych różnym formom 
dziennikarskim i napisanych przez różnych autorów: rozdział I — Artykuł wstępny, 
A. A. K r u g ł o w, rozdział II — Artykuł propagandowy, A. K. A z i z j a n , roz
dział III — Przegląd prasy, A. W. G r e b n i e w , rozdział IV <— Korespondencja, 
D. G. B e k a s ó w , rozdział V — Listy czytelników, D. G. B e k a s ó w , rozdział VI — 
Informacja w gazecie, N. А. К o z i e w, rozdział VII — Reportaż, K. A. K o w a l e w 
ska , rozdział VIII — Felieton, D. I. Z a s ł a w s k i, rozdział IX — Recenzja lite
racka w gazecie, M. A. M o r o z ó w , rozdział X — Recenzja teatralna i filmowa, 
S. B. S u t o c k i . Niektóre z tych opracowań, o felietonie, -listach czytelników, ko
respondencji — tłumaczone były w swoim czasie na język polski i ukazały się jako 
broszury dla słuchaczy Ośrodka Szkolenia Dziennikarskiego. 

Podręcznik Gazetnyje żanry przygotowany jest głównie pod kątem zadań pro
pagandy partyjnej, jako podręcznik dla studentów Akademii Nauk Społecznych przy 
КС KPZR — przyszłych pracowników partyjnych organów prasowych. Stąd też wiele 
miejsca zajmują w podręczniku ogólne rozważania ideologiczne, stąd też wiele 
w nim fragmentów z uchwał partyjnych i dobranych odpowiednio cytatów z Lenina, 
dotyczących prasy oraz propagandy i agitacji partyjnej. Intencją autorów podręcznika 
nie było opracowanie raz na zawsze ustalonych reguł i zasad. Podkreślają oni we 
wstępie książki, że praca dziennikarza jest pracą twórczą. Reglamentacja i standa
ryzacja tej pracy, wprowadzanie jakichkolwiek reguł i praw mogłoby tylko dopro
wadzić do narzucenia sztampy i szablonu. Zadaniem autorów podręcznika nie było 
wypracowanie żadnych gotowych wzorów i recept, ale wykrycie na podstawie ana
lizy i uogólnienia praktyki prasy radzieckiej, specyficznych cech każdego gatunku 
dziennikarskiego. Kolejne rozdziały podręcznika zbudowane są w formie przejrzy
stego, poprawnego wykładu, omawiającego poszczególne formy dziennikarskie od 
strony ich treści, języka, kompozycji, a także metodyki redagowania. Analizując 
charakterystyczne cechy różnych form dziennikarskich i odpowiadając na pytanie 
jak należy pracować nad artykułem, reportażem, recenzją, autorzy ilustrują swe 
tezy licznymi przykładami zaczerpniętymi z centralnej i terenowej prasy radzieckiej. 
Celowo dobrane zostały przykłady pozytywne i negatywne, pokazując jak należy 
i nie należy pisać. Podyktowane to zostało niewątpliwie względami dydaktycznymi. 

W rozważaniach autorów przebija przede wszystkim tendencja do ukazania czy
telnikowi poszczególnych form dziennikarskich od strony ich treści, funkcji propa
gandowej, od strony sposobu podejścia do opisywanych zagadnień i zjawisk. Zamie
rzeniem autorów było ukazanie jak poszczególne formy dziennikarskie służą do 
odzwierciedlania faktów i zjawisk rzeczywistości społecznej, jak służą do oceny ich 
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politycznego sensu. Propagandowe i społeczno-wychowawcze walory form dzienni
karskich to problem niezwykłej wagi. Dobór i stosowanie odpowiednich form za
pewnia gazetom właściwą komunikatywność i skuteczność oddziaływania na czytel
nika. Zagadnienie polega jednak na tym, że ^skuteczność propagandowa poszczegól
nych form dziennikarskich powinna być weryfikowana drogą konkretnych badań 
czytelnictwa prasy, a zwłaszcza recepcji poszczególnych form dziennikarskich. Oczy
wiście, niewątpliwym miernikiem są tu listy przychodzące do redakcji, którym 
autorzy podręcznika poświęcają przecież jeden z rozdziałów. Podkreślają oni, że 
praca działu listów jest jednym z najważniejszych ogniw działalności redakcyjnej 
i wskazują na doniosłość wykorzystywania listów w artykułach wstępnych, felieto
nach, przeglądach tematycznych i tip. 

Problem właściwej i głębokiej oceny politycznej zachodzących wydarzeń występuje 
we wszystkich rozdziałach książki, również w rozdziale poświęconym — informacji. 
Nie może ona, zdaniem autorów, być beznamiętną fotografią wydarzeń i faktów. 
Musi ona mieć swój określony cel, musi być w swej treści partyjna, wychowująca 
czytelnika w duchu radzieckiego patriotyzmu. W podręczniku czytamy, że błędną 
koncepcją jest tzw. obiektywizm w informacji, polegający na tym, że czytelnikowi 
podaje się tylko gołe fakty bez wyjaśnienia ich politycznego sensu. Nie oznacza to 
jednak postulowania fałszywej tendencyjności w przedstawianiu faktów. Autorzy 
podręcznika podkreślają z naciskiem, że podstawowym wymogiem informacji jest 
jej prawdziwość, aktualność i operatywność. 

Stosując przede wszystkim kryterium funkcji propagandowej — kryterium tema
tyczne, autorzy wprowadzają szereg drobiazgowych podziałów w obrębie poszczegól
nych form dziennikarskich. Informacja obejmuje według ich nomenklatury nastę
pujące gatunki: 1) krótka notatka informacyjna, podająca bez komentarza poje
dynczy fakt; 2) rozszerzona notatka informacyjna, zawierająca również komentarz 
do faktu; 3) korespondencja informacyjna typu reiportażowego; 4) przegląd na tematy 
wewnętrzne; 5) wywiad; 6) sprawozdanie. 

Sprawozdanie dzieli się zaś z kolei na: a) sprawozdanle-notatkę, dotyczące tylko 
samego faktu: b) krótkie sprawozdanie, zawierające oprócz samej relacji o fakcie 
inne interesujące dane; c) sprawozdanie rozwinięte, zawierające już wiele szcze
gółów; d) sprawozdanie krytyczne; e) sprawozdanie (zazwyczaj z zebrania lub kon
ferencji), zawierające, oprócz podstawowej relacji, fragmenty najbardziej interesu
jącego wystąpienia; f) sprawozdanie tematyczne, relacjonujące fakty i szczegóły 
według najważniejszych zagadnień; g) siprawczdanie-reportaż, zawierające oprócz 
podstawowej relacji opis sytuacji, atmosfery, nastroju i inne żywe szczegóły. Do 
tego dochodzą jeszcze dwa specyficzne rodzaje sprawozdania, jakimi są sprawo
zdania sportowe i sprawozdania sądowe. Również bardzo szczegółowy jest podział 
korespondencji, jako gatunku dziennikarskiego. W książce rozróżnia się i poddaje 
szczegółowej analizie: 1) korespondencję informacyjną; 2) korespondencję opisową, 
zawierającą elementy reportażu; 3) korespondencję analityczną; 4) korespondencję 
krytyczną i korespondencję, którą po polsku można by nazwać problemową, ko
respondencję wysuwającą jakieś nows nierozwiązane zagadnienie. 

Sporo miejsca poświęca się także różnego rodzaju artykułom. Głębokiej analizie 
poddany jest artykuł wstępny. Pod względem treści odróżnia się on od innych form 
dziennikarskich tym, że zawiera nie rtylko wnikliwą ocenę faktów i zjawisk, ale wy
tycza również kierunek działania, wzywa do realizacji określonych zadań. Co do 
swego politycznego znaczenia równy jest artykułowi wstępnemu — przegląd prasy, 
określony w podręczniku jako forma partyjnego kierownictwa prasą. Nie chodzi tu 
o przegląd prasy w potocznym znaczeniu słowa, o przegląd sygnalizujący najważ-
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niejsze tematy poruszane na łamach gazet, lecz o specyficzny gatunek dziennikarski, 
przy którego pomocy centralne organy partyjne dokonują systematycznej oceny 
prasy niższego szczebla, dając jej jednocześnie konkretne dyrektywy. Gatunek ten 
narodził się w specyficznych warunkach radzieckich. Jako jednak cenne doświad
czenie prasy ZSRR przejęty został później również przez inne kraje socjalistyczne 
i stasowany był także w Polsce. 

Trudno wyczerpać w informacyjnym omówieniu całokształt bogatej i trzeba po
wiedzieć w wielu miejscach bardzo dyskusyjnej problematyki radzieckiego podręcz
nika. Trudno 'tu podejmować polemikę wokół szczegółowych tematów dotyczących 
kryteriów podziału i klasyfikacji form dziennikarskich. Można się sprzeczać czy jest 
np. rzeczą konieczną wyodrębnianie tzw. artykułu propagandowego i dzielenie go 
z kolei na artykuł operatywny, ogólnopolityczny i wyłącznie propagandowy. Przy
wiązywanie zbyt wielkiej wagi do (kryterium tematycznego może bowiem w konse
kwencji prowadzić do niekończących się podziałów, do niepotrzebnego często szu
fladkowania, w którym znikają z pola widzenia istotne i uniwersalne cechy 
i kryteria. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, i e podręcznik daje dość szczegółowy przegląd 
najbardziej rozpowszechnionych w prasie radzieckiej form dziennikarskich. Stąd 
właśnie jego swoistość i specyfika. Mimo że od chwili ukazania się podręcznika 
minęły prawie 3 ,lata i w prasie radzieckiej nastąpiły w tym czasie różne zmiany, 
jest on właściwie w dalszym ciągu, i to w znacznym stopniu, wiernym odbiciem 
stanu faktycznego. Ale dalej podręcznik nie sięga. Nawet rozdziały dotyczące form 
dziennikarskich bliskich literaturze pięknej, jak reportaż czy felieton, czy też roz
działy poświęcone recenzjom nie wychodzą w gruncie rzeczy poza sferę 'uogólnienia 
doświadczeń dziennikarstwa radzieckiego. Są to co prawda doświadczenia cenne, 
wiele z nich wykorzystanych zostało z lepszym lub gorszym powodizeniem w pol
skiej prasie. Ale niestety, nie wszystkie mogą mieć uniwersalne zastosowanie i o tym 
nie należy zapominać. 

Lucjan Meissner 

J. DYNTAR, A. KONECNY, V. КОЦВА, J. VICHNAR: Tech
nologie rucni sazby, Dii druhy. Praha 1957, str. 493. 

Tytuł tej książki wyraźnie wskazuje, że jest przeznaczona jedynie dla drukarzy, 
a tymczasem niespodziewanie odkrywamy w niej dwa rozdziały mające duże zna
czenie również dla dziennikarzy. Mowa w nich o łamaniu gazet i czasopism. Do
świadczenie uczy, że dziennikarz poszukujący teorii z zakresu techniki i grafiki 
drukarskiej winien jej szukać również w praicach poświęconych drukarstwu. W tych 
dwu rozdziałach można zapoznać się w ogólnych zarysach z poglądami Czechosło-
waków dotyczącymi spraw techniczno-graficznych gazety i czasopisma. 

Jest rzeczą ciekawą, że autorzy tylko bardzo powierzchownie omawiają zagad
nienie łamania gazety, natomiast o wiele więcej uwagi poświęcają łamaniu czaso
pisma, a więc zagadnieniu stosunkowo mało opracowanemu w literaturze ogólno
światowej. Autorzy z dużą pedanterią omawiają prawidła, których winno się prze
strzegać przy łamaniu czasopism. Wchodzą nieraz, z racji charakteru książki, 
w drobiazgi, które z pozoru tylko nie są interesujące dla dziennikarza. Z praktyki 
jednak wiemy, jak dziennikarz redagujący czasopismo musi wejść w najdrobniejsze 
szczegóły techniczne, jeśli ma ambicję, by pismo wyglądało ciekawie, estetycznie 
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i odpowiadało wszelkim prawidłom sztuki drukarskiej. Jeśli np. autorzy zastana
wiają się nad wielkością nagłówka w stosunku do tytułów sąsiadujących z nim, to 
takie szczegóły są cenne również dla dziennikarza, od którego decyzji zależy wygląd 
graficzny czasopisma. Tylko w rzadkich wypadkach drukarze przeforsowują swój 
punkt widzenia. W większości podporządkowują się decyzji redakcji, nie czując się 
zawsze na siłach w narzucaniu koncepcji własnej czasopismu. Fakt ten przynaj
mniej w warunkach polskich zobowiązuje dziennikarzy do tym większego wysiłku, 
by sprostać odpowiedzialnym zadaniom. 

Łamanie czasopism czechosłowackich jest bardzo spokojne. Praktycy trzymają się 
ściśle wyników badań teoretycznych. W pracy omawianej nieco uwagi poświęcono 
również czasopismom ilustrowanym, w których przestrzega się dosyć surowych reguł. 
Można bardziej lub mniej krytykować sposób łamania stosowany w czasopismach 
czechosłowackich, nie można im jednak zarzucić lodsitępstwa od reguł drukarskich. 
Jest to dobra robota rzemieślnicza. Redaktorzy starają się wywołać silniejszy efekt 
nie formalną stroną, lecz treścią zdjęcia. 

W pracy omawianej można znaleźć kopalnię wiadomości, z których skorzysta nie 
tylko drukarz lecz i dziennikarz. Sztuka łamania czasopisma jest trudna. Wśród 
pracowników drukarskich rzadko spotyka się ludzi utalentowanych, którzy mogliby 
sami łamać bez pomocy redakcji. Łamanie czasopism jest rzeczą odpowiedzialną, 
wymagającą dużego smaku i doświadczenia. Muszą tutaj zabierać głos również gra
ficy. Bez technicznych wiadomości niczego nie zdziałają. Omawiana książka jest 
doskonałą pomocą w tym kierunku. St. P. 

ESQUISSE D'UNE BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 
des ouvrages consacrés aux problèmes de la presse (1900—1952). 
Cahiers du Centre de documentation, Nr 13, VIII, 1954, str. 96. 

Ilość dzieł (poświęconych problemom prasowym rośnie z roku na rok zwłaszcza 
w latach powojennych. Pojawiają się we wszystkich krajach, nawet tak małych jak 
Dania, Izrael, Grecja i tak' słabo rozwiniętych pod względem kulturalnym jak 
np. Paragwaj, Urugwaj, Kuba, Kostarika. Badacze, interesujący się dziedziną pra-
soznawstwa, dawno odczuwali potrzebę stworzenia bibliografii z tej dziedziny, która 
by obejmowała ważniejsze kraje. Praca taka wymagała jednak specjalnego aparatu. 
Podjęło się jej UNESCO poprzez Centre de documentation du département de 
l'information i ogłosiło pierwszy zarys bibliografii obejmujący lata 1900 do 1952. 
Zarys ten nie jest kompletny z tej racji, że: a) 'nie było rzeczą łatwą uzyskać dane 
z pierwszej ręki z wielu krajów, b) bibliografia nie objęła krajów demokracji 
iudowej. 

Dla tego pierwszego zarysu przyjęto następujące izasady: 
1. opublikować listę dzieł uważanych przez specjalistów za najważniejsze, a przy

gotowanych w latach 1900—1945; 
2. opublikować listę możliwie jak najkompletniejszą wszystkich dzieł poświęco

nych prasie w latach 1945—1952. 
Bibliografia wymienia tylko prace w postaci książek a pomija wszelkie artykuły, 

które pojawiły się w prasie codziennej lub w periodykach. Pominięto również w wy
kazie książki satyryczne, dzielą polemiczne lub te, które omawiają wyłącznie tech
nikę drukarską lub w ogóle procesy mechaniczne. 
12 — Prasa Współczesna i Dawna 
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Bibliografia obejmuje ogółem 1498 pozycji z 41 krajów. Najwięcej pozycji wyka
zuje Hiszpania (165), Francja (117), Stany Zjednoczone (110), Japonia (109), Wielka 
Brytania (89), Niemcy (85). Najmniej pozycji wykazują: Liban (1), Nikaragua (1), 
Gwatemala (3), Boliwia (3). 

Wśród prac z całego świata spotykamy ogromne bogactwo tematyki. Z historii 
spotykamy się z początkami dziennikarstwa w różnych krajach. Ogólną historią 
prasy interesują się zwłaszcza kraje Ameryki Południowej. Wiele dzieł poświęcono 
monografii prasy obcej w danym kraju, monografii poszczególnych krajów. Wielu 
autorów pokusiło się o charakterystykę dziennikarstwa współczesnego, rozpatruje 
wpływ prasy na opinię publiczną i zagadnienia wolności prasy. Są dzieła omawia
jące etykę dziennikarską, zagadnienia prawne prasy. Wiele prac omawia warsztat 
dziennikarski, archiwa prasowe, zagadnienia drukarskie. 

Nawet ta niekompletna bibliografia przedstawia imponujący dorobek w 'dziedzinie 
prasoznawstwa. Za tą pierwszą pracą powinny pójść dalsze, które pozwolą wymie
niać dorobek prasoznawczy między poszczególnymi krajami. (St. P.) 

NOVINÂËSKY SBORNIK, rocznik II (1957) nr 1. 

.Czeski periodyk, poświęcony historii i teorii prasy, zamieścił na swych kartach 
artykuły związane z działalnością Karola Hawliczka Borowskiego (1821—1856), twórcy 
nowoczesnej prasy czeskiej, znakomitego publicysty i poety. To zainteresowanie, 
nieco okolicznościowe i „rocznicowe", jeśli pamiętać o setnej rocznicy śmierci, dało 
w sumie szereg ciekawych artykułów. 

J. В ё 1 i б omawia ogólnie działalność Borowskiego, konicentrując się przede 
wszystkim na latach największej jego aktywności tj. 1848—1849 (is. 72—88). W dwóch 
innych artykułach autorzy poruszają ważną sprawę — stosunek Borowskiego do 
demokracji i liberalizmu. St. В u d i n (znany skądinąd jako autor wydanej w r. 1954 
monografii o Borowskim) ocenia go jako przedstawiciela lewego skrzydła czeskich 
liberałów, który był dość odległy od rzeczywistych prądów demokratycznych, repre
zentowanych chociażby przez J. V. Frića (s. 99—102), natomiast innego zdania jest 
K. K o s i k . Porównuje on Hawliczka z innym dziennikarzem czeskim, bardziej może 
znanym na polu powieściopisarstwa i dramaturgii, a działającym nieco wcześniej, 
J. K. Tylem i dochodzi do wniosku, że Borowski reprezentował postawę polityczną 
burżuazyjnego demokratyzmu (s. 98). Jej przeciwieństwem był ludowy patriarcha-
lizm J. K. Tyla, stanowiący postawę właściwą pewnym zacofanym kręgom mało-
mieszczańskim i wiejskim. Mamy więc dwa odmienne poglądy na charakter dzia
łalności Hawliczka. Od siebie dodam, że ta sprzeczność nie jest tak zdecydowana, 
ponieważ w jednym wypadku Hawliczek jest porównywany z działaczem okresu 
wcześniejszego, gdy świadomość polityczna czeskiego mieszczaństwa nie osiągnęła 
takiego poziomu, jak w czasach działalności Borowskiego; w drugim zaś jest jego 
pogląd konfrontowany z ruchem bardziej radykalnym. 

Dwa dalsze artykuły przynoszą cenne przyczynki archiwalne. Zd. S i m e c e k zaj
muje się walką, jaką sfery ziemskie austriacko-czeskie wypowiedziały Borowskiemu 
w okresie Wiosny Ludów. Fr. К u t n а г <s. 110—116) śledzi wpływ dzienników, wy
dawanych przez Hawliczka na wieś czeską, konstatując nadspodziewanie wielki 
ich wpływ w okresie absolutyzmu Bacha. 
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Działalność publicystyczna Hawliczka jest bardzo bliska sprawie polskiej, ponie
waż zabierał on często głos zarówno w 1847 r. jak i w okresie rewolucyjnym 
1848/49 na tematy interesujące naszych polityków (zjazd słowiański, kwestia 
ukraińska). Wiadomo również, że jakiś czas bawił w ówczesnej Galicji (Galicji 
zach. — 1842; Lwów — 1843; Kraków — 1848) i że jego poglądy na działalność 
polskich polityków były dość krytyczne. 

Mirosław Francie 

WILLING'S PRESS GUIDE, wyd. Willing's Press Service Ltd, 
1956, London, str. XX + 642. 

Po raz pierwszy dopiero dotarło do nas 82 już wydanie ukazującego sią w Anglii 
co roku „Przewodnika prasowego". Stanowi on w głównej mierze katalog prasy 
Zjednoczonego Królestwa wraz z Północną Irlandią i Republiką Irlandzką, oraz 
zestawienie najważniejszych wydawnictw periodycznych Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów, dominiów i kolonii. Dane dotyczące prasy innych krajów świata są nie
pełne i fragmentaryczne. 

W części dotyczącej Zjednoczonego Królestwa Willing's Press Guide dostar
cza informacji o 162 dziennikach, 17 gazetach niedzielnych, 1286 gazetach londyń
skich, powiatowych, podmiejskich i lokalnych, 4280 czasopismach, przeglądach, 
pismach zawodowych, religijnych, 1477 rocznikach, etc. Wydanie omawiane uzu
pełnione jest danymi o kilku agencjach wycinków prasowych w Wielkiej Brytanii. 

Wszystkie czasopisma i gazety zestawiono w porządku alfabetycznym. Przy 
każdym — w głównym spisie — wydawcy wyszczególnili jego charakter, cenę 
pojedynczego numeru i rocznej prenumeraty, firmę, numer telefonu, adres wy
dawnictwa oraz kiedy się ukazuje, a także denominację polityczną. 

Dalej następuje wykaz tytułów, uszeregowany według działów, jak: entomologia, 
rolnictwo, sport, rybołówstwo, itp. Ilość działów jest zdumiewająca. Obejmuje oma 
i takie jak; zegarmistrzostwo, matrymonialne (2 czasopisma), hodowla psów, pta
ków, kotów, królików, ogrodnictwo, wyścigi konne i psów. Analiza 1 omówienie tego 
zestawienia zajęłaby tu zbyt wiele miejsca. Wykraczałaby zresztą poza ramy in
formacji o katalogu. 

Warto jedynie wspomnieć na marginesie, że w dziale „Wydawnictwa w językach 
obcych" wymienionych jest 25 tytułów obcojęzycznych gazet i czasopism druko
wanych w Wielkiej Brytanii — z tych 14, to pisma w języku polskim {Orzeł Biały, 
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Głos Inwalidy, Jutro Polski i inne). 

W dalszej części zamieszczono oddzielne wykazy dzienników londyńskich i pro
wincjonalnych, gazet przedmieść Londynu, stołecznych adresów gazet prowincjo
nalnych, wykaz tytułów czasopism uszeregowany według województw (counties) 
i osobny wykaz dla miast. To samo dla Szkocji, Walii, obu Irlandii i wysp przy
brzeżnych. 

Specjalny dział poświęcony jest ostatnim zmianom tytułów i połączeniom wy
dawnictw brytyjskich. Następny — etanowi katalog gazet siedemdziesięciu innych 
krajów, przy czym prasie USA poświęcono tu osobny rozdział. Ta część książki 
wzbudza poważne zastrzeżenia co do naukowej wartości całego dzieła. 

Wydawcy zastrzegają się co prawda w przedmowie do 82 wydania, że iclh dane 
są miejscami niepełne, ale zdaje się iż mogliby zadać sobie dodatkowy trud ozna
czenia szczegółowego tych części książki, które zawierają wiadomości nieścisłe, 
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lub wątpliwe. W efekcie, dział omawiany daje informacje albsurdalne. Obok czte-
rystukilkudziesięciu! tytułów wydawnictw niemieckich i np. 180 szwedzkich, 
Willing's Press Guide podaje... 7 tytułów w dziale „Polska" (Dziennik Zachodni, 
Trybuna Robotnicza, Dziennik Bałtycki, Robotnik, Ekonomista, Tygodnik Lekarski, 
Wiadomości Elektrotechniczne) a trzy tytuły w dziale „Jugosławia" (Rad, Repu
blika. Narodni List). W Chinach Ludowych — według wydawców Willing's Press 
Guide — ukazują się cztery gazety (!). 

Jak Widać chociażby na przykładzie Polski, tych kilka wymienionych tytułów 
jest zebranych zupełnie przypadkowo. Trudno powiedzieć (nawet, żeby 'były one 
próbką reprezentatywną prasy danego kraju. O tym, że nie mamy tu do czynienia 
z dyskryminacją krajów obozu socjalizmu 'świadczy dział poświęcony Czechosło
wacji, zawierający — jakby nie było — już 80 tytułów. Trzeba więc stwierdzić, 
że ta część książki opracowana jest niedbale — wręcz fałszywie (tytuły polskie 
z błędami, nieprawdziwe ceny, itp.). Po zapoznaniu isię z jej ubogą treścią możemy 
tylko żywić nadzieję (nie będąc w stanie sprawdzić), że części poprzednie opra
cowane były uważniej i staranniej. (j. sz.) 

L E I T F A D E N F Ü R P R E S S E U N D W E R B U N G 1957, H e r a u s 
g e b e r : Wi l ly S t a m m , E s s e n - S t a d t w a l d , s t r . 1232. 

W Niemczech zachodnich (łącznie z Zagłębiem Saary) ukazuje się 1136 dzien
ników, 8010 czasopism i roczników, w tym 220 czasopism politycznych, 452 kul
turalne, 917 naukowych, 261 młodzieżowych, 524 sportowe Md. Są to dane 
zaczerpnięte z przewodnika po prasie zachodnio-niemieckiej na 1957 rok. Wydaw
nictwo to, będące jednocześnie katalogiem reklamowym, stanowi interesujące i bo
gate źródło :o współczesnej prasie Niemieckiej Republiki Federalnej. Nie jest 
to tylko zwykły spis tytułów i haseł reklamowych. Z wyczerpujących danych 
statystycznych, z diagramów, wykresów i mapek wyłania się wszechstronny 
i ogromnie zróżnicowany obraz prasy zachodnio-niemieckiej. Z przewodnika tego 
czytelnik dowiaduje się i o ogólnej ilości określonego rodzaju gazet i periodyków, 
o rozmiesizczeniu i zasięgu terytorialnym prasy i o jej profilu tematycznym, o czy
telnikach i ich strukturze socjalnej. Przewodnik z powodzeniem może również 
służyć jako książka telefoniczna, w której można znaleźć inumer r-edakcji każdej 
poważniejszej gazety w NRF. 

Zawarte w. Leitfaden für Presse und Werbung informacje to przede wszyslt-
kim dane liczbowe, uzyskane dzięki współpracy i pomocy różnych instytucji, 
w tym instytutów badania opinii publicznej. A wymowa liczb jest przekony
wająca ; nasuwa szereg nieodpartych wniosków na temat prasy NRF. Po pierw
sze — redakcje gazet zachodnio-niemieckich imają świetne rozeznanie na rynku 
czytelniczym i rozeznanie to stale zwiększają, korzystając z nowych wyników 
badań, które stosownie do potrzeb (prowadzane są permainentnie. Po drugie — 
dużą rolę odgrywa w redagowaniu poszczególnych gazet czy grup gazet czynnik 
komercjalny, rozumiany jako dostosowanie się do gustów i potrzeb określonego 
kręgu odbiorców jak i „robienie gazety pod kątem możliwości jej zibytu". Po 
trzecie — w kształtowaniu opinii szerokich rzesz ludności bardzo poważną rolę 
odgrywa w NRF mała prasa prowincjonalna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą 
ilość tego typu gazet (nazywają się one w NRF „Heimatzeitungen") to zdamy slabie 
sprawę, że w wielu okręgach, szczególnie wiejskich, ich wpływ jest znacznie 
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większy niż ogólnoniemieckich dzienników w rodzaju Die Welt, czy Frankfurter 
Allgerneine. Po czwarte — analiza struktury socjalnej czytelników największych, 
poważnych gazet NRF dowodzi, iż są one czytane głównie przez sfery przemy
słowo-handlowe i inteligencję. Są to więc w gruncie rzeczy dzienniki elitarne, 
zintelektualizowane i w słabym stopniu docierające do mniej wyrobionego czy
telnika. Weźmy dla przykładu znane w Polsce dzienniki Frankfurter Allgemeine 
i Stuttgarter Zeitung. Frankfurter Allgemeine — dociera do 4335 miejscowości, 
nakład — ponad 190 000 egz., struktura zawodowa abonentów stanowiąca prze
krój socjalny ogółu czytelników: fabrykanci, przedsiębiorcy, kupcy itp. — 30,95%, 
wolne zawody — 16,44%, urzędnicy na kierowniczych stanowiskach — 23,09%, 
inirii — 29,5%. Stuttgarter Zeitung — nakład około 140 000 egz. struktura zawo
dowa abonentów stanowiąca przekrój struktury socjalnej ogółu czytelników: fa
brykanci, przedsiębiorcy, wielcy kupcy — 19,7%, robotnicy — 17,8%, pracownicy 
umysłowi — 14,2%, urzędnicy — 9,7%, wolne zawody — 10,1%, emeryci, renciści — 
4,6%, rzemieślnicy — 10,7%, właściciele majątków rolnych — 3,6%. 

Co natomiast czyta w NRF człowiek pracy? Jakie gazety kupuje tzw. masowy 
czytelnik? Jeśli jest to człowiek z wielkiego miasta to kupuje on prasę bulwarową, 
popołudniówki i wieczorówki, które są znacznie tańsze i przynoszą najświeższą 
sensację dnia. Jeśli jest to zasiedziały człowiek prowincji, kupuje „Heknatzei-
tungen", które co prawda mają często po kilkanaście a nawet po kilka tysięcy 
nakładu, ale za to ukazują się jako odrębne samodzielne gazety nawet w ma
leńkich miasteczkach i powiatach. 

A oto jeszcze kilka liczb i faktów. 
Jak wykazały badania DIVO Markt- und Meinungsforschung, 880 000 osób, czyli 

65% wszystkich czytelników prasy w zachodnim Berlinie w wieku od 16 do 70 
lat czyta codziennie, redagowane w sensacyjnym stylu Berliner Morgenpost lub 
В. Z. Hamburska popularna gazeta poranna 10 pf Bild Zeitung ukazuje się w na
kładzie 350 000 egz., przy czym na jeden egzemplarz przypada paru czytelników. 
Wysoki nakład ma również wydanie ogółnoniemieekie tej gazety. 

Wpływ i zasięg niektórych popularnych tygodników: rozrywkowe pismo nie
dzielnie Bild am Sonntag ukazuje się w nakładzie 1 miliona egzemplarzy, popu
larny tygodnik Hören und Sehen w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy, a znaną 
Frankfurter Ilustrierte czyta co szósty mieszkaniec NRF i zachodniego Berlina. 

W omawianym przewodniku znaleźć można również dokładne dane dotyczące 
innych instytucji prasowych lub związanych z prasą jak agencje, biura reklamy, 
organizacje dziennikarzy itp. Jeden z rozdziałów poświęcony jest wyszczegól
nieniu najważniejszych dzienników i czasopism ukazujących się za granicą. 
W rozdziale tym jest także wykaz najważniejszych, w mniemaniu autorów prze
wodnika, dzienników i czasopism polskich, niestety zbyt fragmentaryczny i nie-
zibyt dokładny. L. M. 
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Międzunarodoiue seminarium na temat badania 
opinii publicznej 

W dniach 1—21 września 1958 r. od
było się w Warszawie zorganizowane 
przez UNESCO i Polską Akademię 
Nauk seminarium socjologiczne poświę
cone metodom badania opinii publicz
nej. Uczestnikami seminarium było 15 
młodych pracowników naukowych z 
Francji i tyluż socjologów polskich — 
reprezentujących katedry socjologii, za
kłady PAN oraz Ośrodek Badania Opi
nii Publicznej przy Polskim Radio. 
Zebraniom seminaryjnym przewodni
czył prof, dr J. S z c z e p a ń s k i kie
rownik Zakładu Badań Socjologicznych 
PAN. Stałym gościem seminarium był 
przedstawiciel UNESCO z Paryża, 
p. S. F r i e d m a n . 

Seminarium dzieliło się zasadniczo 
na dwie części. Pierwszą — tygodnio
wą — o charakterze bardziej teoretycz
nym i drugą — dwutygodniową — 
przeznaczoną na dyskusje poświęcone 
metodom, kwestionariuszom i wynikom 
konkretnych badań. W praktyce tego 
rodzaju linia podziału nie była i nie 
mogła być ściśle przestrzegana. Wy
kłady części pierwszej ilustrowano 
przykładami metod i wyników kon
kretnych badań, w dyskusji zaś nad 
referatami części drugiej niejednokrot
nie wypadało poruszyć problemy bar
dziej ogólne, teoretyczne. 

Wykładowcami w pierwszej części 
seminarium byli m. in. trzej wybitni 
uczeni zagraniczni: prof. Paul F. L a -
z a r s f e l d (Uniwersytet Columbia w 
USA), prof. Jean S t o e t z e l (dyrektor 
Francusk ;ego Instytutu Badania Opinii 
Publicznej), prof. Stein R o k k a n (In
stytut Badań Społecznych w Oslo). Poza 
wygłoszeniem referatów na zebraniach 
seminaryjnych wykładowcy zagraniczni 
brali udział w licznych spotkaniach 
nieformalnych, organizowanych przez 
uczestników seminarium w celu dodat
kowego przedyskutowania pewnych 
problemów, jak rówmeż udzielali kon
sultacji poszczególnym uczestnikom 
seminarium. Szczególnie niezmordowa

ny był, zawsze gotów służyć swą 
olbrzymią wiedzą i doświadczeniem, 
prof. P. Lazarsfeld zaprzyjaźniony 
zresztą już ze środowiskiem polskich 
socjologów od czasu swego pobytu w 
Warszawie na początku br. 

A oto jak przedstawiała się tematyka 
kolejnych zebrań seminaryjnych. 

Część pierwszą seminarium zaina
ugurował wykład prof. J. S t o e t z l a 
pt. „Sondaże a badanie zachowań się 
ekonomicznych" (Les sondages et l'étude 
des comportements économiques), w 
którym omówiona została przydatność 
badań sondażowych dla studiów eko
nomicznych. Wykładowca mówił przy 
tym zarówno o badaniach postaw i za
chowań przedsiębiorców, jak i pracow
ników najemnych, a zwłaszcza o naj
szerzej rozwiniętych badaniach postaw 
i zachowań konsumentów. 

Tematem referatu prof. S. R o k k a -
n a były „Badania wyborcze w systemie 
wielopartyjnym i studium opinii oraz 
postaw na bazie populacji narodowej" 
(Recherches sur les élections sous le 
regime des partis multiples et étude 
des opinions et attitudes au sein popu
lations nationales). Wykład oparty zo
stał na doświadczeniach norweskich 
badań wyborczych. Autor przedstawił 
w nim m. in. „model" badań wybor
czych systematyzujący zarówno pro
blematykę jak i przebieg prac badaw
czych. 

Dwa następne referaty przygotowano 
zostały przez socjologów polskich: dr 
J. W i a t r mówił o Badaniu preferen
cji politycznych w wyborach powszech
nych 1957 i 1958 г., a dr Z. G o s4-
k o w s k i o Analizie przedwyborczego 
sondażu opinii publicznej w Łodzi 
(w związku z wyborami do rad naro
dowych). 

Najbardziej . ogólny charakter nosił 
referat prof. P. L a z a r s f e l d a pt. 
„Badania opinii publicznej a nauki 
polityczne" (Public Opinion Research 
and Political Science). Zawarte w nim 
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rozważania teoretyczne zostały bogato 
zilustrowane przykładami wyników 
i metod konkretnych badań — w tym 
badań polskich, w których prof. La-
zarsfeld jest dobrze zorientowany 
i które zresztą bardzo pozytywnie oce
nia. Prelegent stwierdził przy tym, że 
choć w Stanach Zjednoczonych poważ
nie rozbudowany jest i udoskonalony 
aparat badawczy w zakresie socjolo
gii, to jednocześnie stwierdza się tam 
obecnie brak ciekawych, doniosłych 
społecznie problemów, które by rzeczy
wiście warto było badać. Polska znaj
duje się w sytuacji odwrotnej, a wła
ściwie znacznie korzystniejszej — za
chodzą tu masowe i doniosłe problemy 
społeczne, których badanie podejmo
wane jest przez szybko rozwijające się 
ośrodki socjologiczne. Polska może rów
nież skorzystać z doświadczenia wcze
śniej podjętych studiów zagranicznych. 
Jedną z najistotniejszych nauk, które 
powinno się wyciągnąć z takich do
świadczeń w odniesieniu do badań 
opinii, jest konieczność prowadzenia ich 
w ścisłym powiązaniu z ośrodkami 
zajmującymi się teoretycznymi studia
mi problemów społecznych. Badania 
opinii nie mogą być prowadzone w izo
lacji od nauk społecznych. W ogóle nie
zbędne jest zacieśnienie współpracy 
między naukowcami zajmującymi się 
naukami społecznymi, a historykami, 
psychologami itp. 

Zarówno w referacie jak i w wypo
wiedziach w dyskusji prof. Lazarsfeld 
sporo uwagi poświęcił problematyce 
środków tzw. „komunikacji masowej" 
(prasa, radio, telewizja, film). Prele
gent podkreślił wielką rolę zarówno 
prasy, jak radia i telewizji w kształ
towaniu opinii publicznej, stwierdził 
jednak, że badania amerykańskie wy
kazały, iż roli tej nie należy przece
niać. W świetle wyników tych badań 
środki masowej komunikacji wywie
rają najbardziej istotny wpływ na lu
dzi będących autorytetami (przywód
cami opinii: „opinion leaders") w ra 
mach różnego rodzaju grup nieformal
nych. Dopiero przez tych ludzi, w wy
niku ich kontaktów bezpośrednich z 
otoczeniem, wpływy środków masowej 
komunikacji dosięgają innych ludzi. 
Stosunki bezpośrednie są stale czymś 
bardziej efektywnym od wszelkich 
„formalnych" środków komunikowania 
się. Wydaje się, iż tego rodzaju spo
strzeżenie socjologów' amerykańskich 
stanowić może bardzo cenną hipotezę 

wyjściową w badaniach' tej problema
tyki podejmowanych w Polsce. 

Prof. Lazarsfeld zwrócił również u-
wagę na fakt, iż posługiwanie się pra
są, radiem, telewizją czy filmem, jako 
środkami propagandy, wymaga grun
townej znajomości psychologii. Wszel
kie niezręczności mogą stać się przy
czyną tego, iż powstanie „efekt bume
rangu", a propagowanie danych idei 
czy poglądów przyczyni się jedynie do 
ich skompromitowania. Przykładem 
może być akcja prowadzona w USA 
przez stowarzyszenie lekarzy. Akcja 
wymierzona była przeciw melicencjo
nowanym rentgenologom, w związku 
z czym wskazywano na liczne niebez
pieczeństwa grożące pacjentowi nieu
miejętnie prześwietlanemu. Rezultatem 
akcji było odstraszenie ludzi w ogóle 
od poddawania się prześwietleniom 
rentgenologicznym. Inny przykład to 
skutki, jakie nieraz wynikają, gdy rząd 
po zrobieniu pewnych posunięć podno
szących stopę życiową grup najgorzej 
sytuowanych, w swej akcji propagan
dowej z naciskiem to podkreśla. W ;elu 
ludzi nadal znajdujących się w ciężkiej 
sytuacji materialnej porównuje osiąg
nięty minimalny postęp ze swymi trud
nościami i w rezultacie ma bardziej 
niechętny niż poprzednio stosunek do 
rządu. 

Ostatni referat pierwszej części semi
narium, opracowany przez p. p. W. 
P i o t r o w s k i e g o i S. S z o s t k i e -
w i с z a nosił tytuł Sondaże prasowe. 
Wyraz zmian społecznej funkcji prasy 
w Polsce. Referenci omówili w n'm 
rolę. jaką w polskim życiu politycznym 
i społecznym odegrały sondaże praso
we podjęte w końcu 1956 r. — przede 
wszystk'm przez Życie Warszawy, Ex
press Wieczorny i Sztandar Młodych. 
Problematyka referatu szczególnie za
ciekawiła zagranicznych uczestników 
seminarium. Olbrzymia zmiana funkcji 
prasy w bardzo stosunkowo krótkim 
okresie czasu stanowi dla socjologa 
niezmiernie interesujące zjawisko spo
łeczne. W dyskusji nad referatem zwra
cano uwagę na ograniczoną wartość 
naukową sondaży prasowych, ze wzglę
du na niereprezentatywny charakter 
tych badań, co zresztą nie umniejsza 
bynajmniej ich roli społecznej w ubieg
łych latach w Polsce — zwłaszcza wo
bec braku placówek, które mogłyby 
zadania te podjąć w sposób metodo
logicznie poprawny. 

Posiedzenia części drugiej semina
rium składały się z zagajeń omawiają-
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cych metody i przedstawiających do
kumentację wybranych badań, a na
stępnie jedno lub dwudniowej dyskusji 
na ten temat. 

Przedmiotem kolejnych dyskusji były: 
Badania nad zatrudnieniem kobiet 

we Francji prowadzone przez francuski 
Instytut Narodowy Statystyki i Stu
diów Ekonomicznych. Metody i wyniki 
tych — prowadzonych na poważną ska
lę badań — referował socjolog fran
cuski p. M. L e v y - В r u h 1. 

Specjalne zebranie seminaryjne, a na
stępnie odrębne spotkanie nieformalne, 
poświęcone zostało zasadom organizacji 
i metodom badań przyjętym przez 
istniejący od kilku miesięcy przy „Pol
skim Radio" Ośrodek Badania Opinii 
Publicznej, który jest pierwszą (i jedy
ną jak dotychczas) tego rodzaju pla
cówką badań pollingowych w Polsce, 
wzorowaną na zachodnich „gallupach". 
Podstawą dyskusji był referat opraco
wany przez p. A. P a w e ł c z y ń s k ą 
i A. S i с i ń s к i e g o. Zagraniczni u-
czestnicy seminarium odnieśli się z du
żym uznaniem do powołania tego ro
dzaju instytutu w Polsce oraz udzielili 
wielu rad i wskazówek opartych na 
doświadczeniach analogicznych placó
wek zagranicznych. 

Dalsze kolejne dwa dni seminarium 
poświęcono dyskusji na temat ba
dań nad prasą i radiem. Metody re
prezentatywnych badań czytelnictwa 
prasy i opinii czytelników oraz nie
które wyniki badań przeprowadzonych 
we Francji omówił — socjolog fran
cuski p. M. D o g a n w referacie pt. 
La lecture de la presse et l'audition 
radiophonique. Przedstawił on na wstę
pie ogólną sytuację prasy francuskiej, 
zwracając m. in. uwagę na wielką rolę 
prasy prowincjonalnej (z licznymi mu
tacjami w poszczególnych kantonach) 
oraz na duże nakłady dzienników fran
cuskich. Następnie autor omówił po
krótce metody badań podkreślając, że 
często przy badaniach czytelnictwa pro
wadzonych przez Francuski Instytut 
Opinii Publicznej rezygnuje się z me
tod klasycznych zbierania głosów (do
bór przestrzenny, czy dobór propor
cjonalny) — jako zbyt kosztownych, 
a losuje się kioski gazetowe i prze
prowadza wywiady z osobami w nich 
kupującymi czasopisma. Najważniejszy
mi problemami, których dotyczą fran
cuskie badania socjologiczne nad prasą, 
są: a) uwarstwienie społeczne czytel
ników pism (bada się zresztą nie tylko 
zainteresowanie pismami, ale i poszcze

gólnymi ich działami), b) wpływ prasy 
na opinię, czy ściślej mówiąc zagad
nienie w jakim stopniu prasa odzwier
ciedla, a w jakim kształtuje opinię pu
bliczną. 

W dyskusji nad referatem zwracano 
uwagę na pewną różnorodność proble
mów stojących przed studiującymi pro
blematykę prasy w różnych krajach. 
Niektórzy z dyskutantów (prof. Lazars-
feld, p. Girard) stwierdzili, iż mimo 
rozwoju ilościowego tych badań widać 
w nich mały postęp, a ponadto nie
jednokrotnie zbyt płytko ujmują one 
problematykę (uwagi te odnosiły się 
do zagadnień socjologicznych badań 
prasy jako całości, a nie specjalnie do 
badań francuskich). P. M. Dogan poza 
omówieniem badań francuskich (głów
nie podejmowanych przez IFOP) przed
stawił — w celach porównawczych — 
niektóre wyniki badań prowadzonych 
w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. 

Druga część referatu p. M. Dogana 
dotyczyła badań audytorium radiowe
go. Badania takie prowadzone są we 
Francji (przez instytut ETMAR, stano
wiący właściwie filię IFOP) w rodzi
nach dobranych do badania metodami 
mającymi zapewnić reprezentatywność. 
W rodzinach tych rozdawane są tzw. 
dzienniczki słuchania, na których ba
dani bieżąco zaznaczają, w jakich go
dzinach, jakiej stacji słuchali (wyliczo
ne są przy tym stacje nadające pro
gramy w języku francuskim). Na pod
stawie tego rodzaju dzienniczków ro
bione są zbiorcze wykresy, charaktery
zujące natężenie słuchania w określo
nych godzinach w okresie badanego ty
godnia, przy czym wykresy takie opra
cowuje się i jako zbiorcze (dla wszy
stkich słuchaczy), dla poszczególnych 
kategorii słuchaczy (panie domu, mę
żowi — głowy rodziny, dzieci), a wresz
cie dla poszczególnych stacji. Analiza 
tych wykresów dawać ma informacje 
o zwyczajach i upodobaniach radio
słuchaczy. W konkluzji p. Dogan 
stwierdził, iż badania francuskie pro
wadzą do wniosku, iż gazeta wywiera 
wpływ większy niż radio, ale na mniej
szą publiczność. 

Z metodami i niektórymi wynikami 
badań radiowych prowadzonych w Pol
sce przez Biuro Studiów i Oceny Pro
gramu „Polskiego Radia" zapoznał u-
czestników seminarium A. S i с i ń s к i 
w informacji pod tytułem Muzyka 
i teatr w programie Polskiego Radia. 
Badania opinii radiosłuchaczy. 

Odrębny dzień seminarium .przezna-
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czony był na zapoznanie się z nowo
czesną, elektronową maszyną staty
styczną przekazaną przez UNESCO In
stytutowi Filozofii i Socjologii PAN. 

Jako ostatni z francuskich uczestni
ków seminarium referat na temat ba
dań nad alkoholizmem wygłosił p. 
A. G i r a r d . Badania nad tym donio
słym problemem społecznym Francji 
(czy: również Francji) prowadzone są 
systematycznie przez Instytut Narodo
wy Studiów Demograficznych oraz 
przez Francuski Instytut Badania Opi
nii Publicznej. 

Z dużym zainteresowaniem, objawia
jącym się m. in. ożywioną dyskusją, 
przyjęty został ostatni referat semi-

Jest to wydawnictwo tygodniowe 
o charakterze serwisu informacyjno-
dokumentacyjnego, wydawane przez 
RSW „Prasa" i założone w Warszawie 
w r. 1952. 

Wykorzystując jako źródła biuletyny 
agencyjne oraz prasę polską i zagra
niczną, podaje Dokumentacja Prasowa 
w skrócie wiadomości dotyczące waż
niejszych wydarzeń i zagadnień świa
towych, uwzględniając szczególnie wia
domości z dziedziny życia politycznego 
i gospodarczego. 

Dokumentacja Prasowa ukazuje się 
w zeszytach numerowanych kolejno od 
początku wydawnictwa. Zeszyty, forma
tu A 4, bez strony tytułowej, objętości 
16 do 24 stron tygodniowo, o paginacji 
ciągłej w obrębie roku kalendarzowego, 
składają się w roczniki. Każdy rocznik 
zaopatrzony jest w skorowidz treści 
i skorowidz nazwisk. 

Materiał dokumentacyjno-informacyj -
ny, podawany w kolejnych zeszytach 
wydawnictwa, uszeregowany jest chro
nologicznie pod datą każdego dnia 
w ciągu roku oraz rzeczowo według 
tytułów głównych, stanowiących zasad
nicze działy wydawnictwa. Na tytuły 
główne (w ogólnej ilości 49) składają 
się nazwy krajów oraz nazwy zagadnień 
wyodrębnionych, jak np. „ONZ", „II 
wojna światowa", „Problem rozbroje
nia" itp. 

Dla ułatwienia orientacji, skorowidz 
rzeczowy przeprowadza w ramach każ
dego tytułu głównego podział materiału 
na grupy: A) gospodarka, B) sprawy 
krajowe, C) sprawy zagraniczne. Tytuły 

naryjny dr S. N o w a k a i p. P a w e ł -
c z y ń s к i e j na temat metod i wy
ników ankiety przeprowadzonej przez 
Katedrę Socjologii U. W. wśród stu
dentów Warszawy. Tytuł referatu 
brzmiał: Postawy światopoglądowe stu
dentów Warszawy. 

W końcowej, generalnej dyskusji 
uczestnicy seminarium bardzo wysoko 
ocenili odniesione z niego korzyści 
i wypowiedzieli się za kontynuowa
niem w przyszłości podobnych spotkań 
jako dających najlepszą okazję do na
wiązywania i rozszerzania międzyna
rodowej współpracy naukowej — nie
zbędnej w czasach dzisiejszych. 

Andrzej Siciński 

główne „Polska" i „ZSRR" dzielą się 
nadto na podgrupy: 1) PZPR lub KPZR, 
2) oświata i kultura, 3) przemysł, 4) 
rolnictwo i leśnictwo, 5) władze pań
stwa. Każda grupa dzieli się poza tym 
na tematy ii tak: grupa „gospodarka" 
na tematy: „sytuacja ogólna", „energia 
atomowa", „finanse", „handel zagra
niczny" itd. Dział „sprawy krajowe" — 
na tematy: „ludność", „partia komuni
styczna'', „oświata i kultura" itp. 

W zakresie każdego z działów i te
matów. Dokumentacja Prasowa podaje 
treść opracowań prasowych oraz w 
streszczeniu poważniejsze artykuły in-
formacyjno-publicystyczne. Wiadomości 
o specjalnie dużym znaczeniu, jak: 
ważniejsze noty dyplomatyczne, trakta
ty i umowy międzynarodowe podawane 
są in extenso. Każda wiadomość zaopa
trzona jest powołaniem się na dokładne 
źródło, aby umożliwić czytelnikom w 
razie potrzeby sprawdzenie i uzupełnie
nie informacji. W miarę potrzeby, dla 
ułatwienia czytelnikowi zapoznan:a się 
z zagadnieniem poruszanym przez pra
sę światową, wydawnictwo na podsta
wie własnych opracowań podaje wpro
wadzające, encyklopedyczne informacje, 
dotyczące danego tematu. 

Na marginesie własnych opracowań 
i wiadomości z prasy światowej, wy
dawnictwo zamieszcza mapy, zdjęcia, 
wykresy, tabele statystyczne i inne 
wiadomości pomocnicze. 

Dokumentacja Prasowa posiada stały 
dodatek miesięczny w postaci przeglą
dów sportowych, recenzji książek, sztuk 
teatralnych, filmów i koncertów. 

Dokumentacja prasoina 
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Redakcja dzieli się na działy: krajo
wy oraz zagraniczne — radziecki, kra
jów demokracji ludowej, krajów anglo
saskich, skandynawskich, krajów Bli
skiego Wschodu oraz dział ONZ. 

Na codziennym zebraniu kolegium 
redakcyjnego, z udziałem wszystkich 
kierowników działów, referowane są 
wydarzenia ostatniej doby, konfronto
wane z centralną prasą krajową i wła
ściwą pod względem tematycznym pra
są zagraniczną, po czym zadania bie
żące rozdzielane są pomiędzy referen
tów w każdym dziale. Dalej, praca 
odbywa się jak w każdej redakcji. 

Dokumentacja Prasowa jest tak zor
ganizowana, aby abonenci otrzymywali 
wiadomości o wydarzeniach z najbar
dziej nawet odległych zakątków świata 
najpóźniej w terminie 10-dniowym od 
daty wydarzenia. Całość materiału 
źródłowego, używanego do pracy re
dakcyjnej, a więc serwisy agencyjne 
oraz czasopisma krajowe i zagraniczne 
przechowywana jest w archiwum wy
dawnictwa, co stało się możliwe do
piero po przeniesieniu redakcji do bar
dziej odpowiedniego lokalu przy placu 
Starynkiewicza. 

Wobec wielkiej odpowiedzialności, 
jaką bierze redakcja za rzetelność, ści
słość, wszechstronność i terminowość 
informacji — od zatrudnionych w wy
dawnictwie dziennikarzy wymagane są 
wysokie kwalifikacje. Jako reguła obo
wiązuje: fachowość dziennikarska, wyż
sze wykształcenie, specjalizacja w obra
nej dziedzinie i biegła znajomość kilku 
języków obcych. Przy takich wymaga
niach obsada redakcji jest liczebnie ma-
ia, co zwiększa odpowiedzialność każ
dego z zatrudnionych tu dziennikarzy. 

Dokumentacja Prasowa, ta „ g a z e t a 

9 października br. na zaipros zenie 
prof, dr Mieczysława Kafla, jednego 
z trzech wiceprezesów Komitetu Wyko
nawczego Międzynarodowego Stowarzy
szenia Badań Prasoznawczych w Pary
żu, odbyło się w Warszawie posiedzenie 
konstytuujące polskiej grupy tej orga
nizacji afiliowanej przy UNESCO 
(AIERI — Association. InternatlonaOe 
des Etudes et Recherches sur l'Infor
mation à Paris). W posiedzeniu wzięli 
udział indywidualni członkowie i dele

g a r e t" — jedyne tego rodzaju wy
dawnictwo w Polsce i jedyne w kra
jach demokracji ludowej, podając stre
szczenia i źródła informacji, spełnia 
w tej dziedzinie życia politycznego, kul
turalnego i społecznego podobną rolę. 
jaką w dziedzinie techniki spełniają 
instytuty dokumentacji technicznej. 

Ze względu na obszerny zakres infor
macji i enkcyklopedyczno-naukowy 
charakter wydawnictwa, Dokumentacja 
Prasowa staje się nieodzowną pomocą 
w pracy dziennikarsko-publicystycznej. 
Nie tylko zresztą pracownicy prasy 
i pióra korzystają z tego wydawnictwa. 
Wśród swych abonentów, Dokumenta
cja Prasowa liczy dziś już tysięce in
stytucji, urzędów, bibliotek, wyższych 
zakładów naukowych, spółdzielń itp. 
Jest ona również uważana przez wła
dze oświatowe za jedną z lepszych po
mocy szkolnych w dziedzinie nauczania 
geografii, historii i nauk społecznych, 
toteż wydawnictwo to a bonowa ne угл 
przez wiele szkół, liceów, techników, 
szkół zawodowych i liczba abonentów 
stale wzrasta mimo stosunkowo wyso
kiej ceny prenumeraty (zł 600.— rocz
nie). 

Wzrastająca stale ilość prenumerato
rów oraz żądanie przez nich kompletów 
wstecz, stworzyły konieczność dokony
wania dodruków uzupełniających daw
ne roczniki, co stało się możliwe wobec 
przezornego zachowania dawnych ma
tryc. Za lata 1953—1956 wydrukowano 
dodatkowo kilka tysięcy kompletów 
rocznych. 

Wydawnictwo pracuje pod kierun
kiem naczelnego redaktora Artura К а-
r а с ze w s к i e g o. Redakcja mieści 
się w Warszawie, przy pi. Starynkic-
wicza 7. 

Maria Czajkowska 

gaci instytutów — członków AIERI 
w Polsce (których liczba w tej chwiili 
wynosi 25 osób prawnych i fizycznych). 
Należy przypomnieć, że na czele AIERI 
w Paryżu stoi prof. Fernand T e r r o u , 
a jego stałym zastępcą jest redaktor 
Le Мот-de prof. Jacques K a y s e r 
(patrz: nr i. Prasy Współczesnej i Daw
nej, s. 1.31—133 i Kwartalnik Praso-
znawczy, 1958, nr 1—2, s. 147-—148). 

Na zebraniu warszawskim ustalono 
nazwę naszej sekcji AIERI jako od-

Utujorzenie polskiego oddziału AIERI 
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działu polskiego i uznano za jego organ 
kierujący 13-osobowy komitet repre
zentujący trzy ośrodki najsilniej dotąd 
zaangażowane w badaniach prasoiznaw-
czycfh, tj . Warszawę, Kraków i Łódź. 
Organem wykonawczym komitetu bę
dzie biuro komitetu, do którego weszli: 
prof, dr M. K a f e l , jako przewodni
czący, dr Jan L a n k a u i prof, dr Zy
gmunt M ł y n a r s k i jako wiceprze
wodniczący, mgr Michał S z u l c z e w -
s k i jako sekretarz Biura. Krakowski 
Ośrodek Badań Prasoznawczych repre
zentuje w komitecie doc dr Marian 
T y r o w i с z, któremu Biuro Komitetu 
powierzyło kierownictwo prac nad ze
braniem polskiego materiału bibliogra
ficznego z lat 1945—1958 do międzyna
rodowej selekcyjnej bibliografii praso-
znawstwa, zainicjowanej przez AIERI. 

W dziejach polskiego piśmiennictwa, 
periodycznego prasa przeznaczona dla 
żołnierzy, redagowana przez walczą
cych lub jeńców zajmiuje spory i cie
kawy rozdział. Jej początki sięgają 
działalności Jasińskiego, Godebskiego 
i czasów powstania kościuszkowskiego. 

Wystawa prasy, zorganizowana w 
warszawskim Międzynarodowym Klu
bie Prasy i Książki (z okazji odbywa
jących się uroczystości 15-leeia ludo
wego Wojska Polskiego, zapoznała 
zwiedzających z rozwojem czasopiś
miennictwa wojskowego w okresie 
wojny i lat powojennych. Wystawa nie 
nosiła charakteru ekspozycji naukowej, 
była jedynie (pomyślana jako impreza 
okolicznościowa. Siad też nawet gł5v-
ny temat wystawy — 15 lat prasy lu
dowego Wojska Polskiego — nie do
czekał się pełnego zilustrowania ekspo
natami. 

Wystawa składała się z dwu działów. 
W pierwszym .zgromadzono oryginały 
i fotokopie periodyków z lat daw
nych — od insurekcji kościuszkowskiej 
do lat wojny. Okres wojny był ilu
strowany prasą partyzancką, ukazują
cą sią na ziemiach polskich (Gwardzi
sta, Armia Ludowa, Wojsko Polskie, 
Żywią i bronią) oraz prasą wydawaną 
na terenie Związku Radzieckiego. Naj
wcześniejszym i najpoważniejszym or
ganem ludowego Wojska Polskiego był 
Żołnierz Wolności (21. VI. 1943) — or
gan I Dywizji. Szereg numerów, licz-

Poza tym zadaniem uznano w najbliż
szym etapie prac komitetu jako naj
ważniejsze: redakcję statutu, zewiden
cjonowanie krajowych badaczy i insty
tutów badawczych w zakresie prasy, 
radia, filmu i telewizjii, skoordynowa
nie wzajemnego stosunku pod wzglę
dem programu pracy i reprezentacji 
na zewnątrz członków oddziału pol
skiego AIERI, wreszcie nawiązanie 
bezpośrednich kontaktów z centralnym 
kierownictwem w Paryżu, szczególnie 
co do wymiany literatury i czasopism 
oraz ustalenia składek, członkowskich. 
Siedzibą Biura Komitetu oddziału pol
skiego AIERI jest Warszawa (Pałac 
Kultury i Nauki, Sekretariat Zakładu 
Badań Prasoznawczych, p. VIII). 

(M. T.) 

ne fotokopie zapoznały zwiedzających 
г rozwojem pisma, od gazety polowej 
do 'naczelnego organu W. P. — taką 
bowiem rolę pełni dzisiaj ten dziennik. 
W piśmie, redagowanym żywo i cieka
wie, mimo warunków polowych, prócz 
dziennikarzy i publicystów często za
bierali głos K. S wierć ze wsk i, E. Ochab 
A. Zawadzki, R. Zambrowski i inni. 
Tu ukazywało się wiele utworów Lu
cjana Szenwalda (m. in. Ballada o 
I batalionie, Elegia na śmierć Mieczy
sława Kalinowskiego). 

Inne pisma powstałe w podobnych 
warunkach, lecz nieco w późniejszym 
okresie, to zwyciężymy — organ 
I Armii WP, oraz Orzeł Biały — wy
dawnictwo II Armii. Były to najważ
niejsze w zasadzie pisma powstałe na 
terenie ZSRR. Natomiast pominięto 
w zupełności „Biuletyny bojowe" 
i „Biuletyny sławy", wydawnictwa bar
dzo pcipularne wśród żołnierzy, oraz 
prasę ZPP, zajmującą się przecież 
żywo tematyką wojskową. Wszystkie 
te pisma miały wspólną cechę — mo
bilizowanie żołnierzy do ostatecznego 
zwycięstwa. Po zakończeniu wojny 
przestały się one ukazywać. Na ich 
miejsce powstał jeden organ central
ny — Polska Zbrojna, która w 1950 
roku przybiera już tradycyjną nazwę 
Żołnierza, Wolności, ukazującego się do 
dnia dzisiejszego jako gazeta codzien
na WP. 

Najbogatszy, a zarazem najpełniejszy 

15 lat prasy ludoiuego Wojska Polskieqo 



Iß8 Sprawozdania i informacje 

na omawianej wystawie był dział II, 
obrazujący rozwój prasy wojskowej 
w latach 1946—1958. Obok wspomnia
nej już Polski Zbrojnej i jej kontynua
tora Żołnierza Wolności oraz popularne
go tygodnika literacko-sipołecznego — 
Żołnierza Polskiego (założony w 1945 r. 
nakład 131 tys. egz.), na wystawie 
zgromadzono szereg gazet Okręgowych 
lub przeznaczonych dla poszczególnych 
rodzajów jednostek, jak np. Żołnierz 
Ludu, Gazeta Morska, Głos Żołnierza, 
Bandery, Wiraże, Na straży, Kierowca, 
Granica i in. 

Wojskowe czasopisma naukowe re
prezentowane były przez takie tytuły 
jak Wojskowy Przegląd Lotniczy, Woj
skowy Przegląd Historyczny (kwartal
nik założony w 1956, wyd. MON, na
kład o!k. 5 tys. egz.), Wojsko Ludowe 
(miesięcznik przeznaczony dla oficerów, 

Znana czytelniikom zarówno książek 
jak i czasopism Drukarnia Narodowa 
w Krakowie obchodzi w grudniu for. 
swój stuletni jubileusz. Jest ona po 
Drukarni Uniwersyteckiej, założonej 
w XVIII wieku, drugą najstarszą dru
karnią krakowską 1). 

Założył ją Franciszek Ksawery Po-
budkiewicz, były pracownik drukarni 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie, który w 1858 roku uzyskał 
koncesję na .utworzenie drukarni w Sam
borze. W 1861 przeniósł ją do Krakowa, 
do lokalu przy ulliey Brackiej, a następ-
n'e Szewskiej, dając jej nazwę Dru
karni Narodowej. Zakład dysponował 
wówczas jedną maszyną arkuszową, 
tzw. „pośpieszną" i dwoma drewnia
nymi prasami ręcznymi. 

W 1895 drukarnię, wraz z koncesją, 
zakupił NapoCeon Telz i przeniósł ją na 
ulicę Gertrudy 5 (obecnie ulica Waryń
skiego), wymieniając jej urządzenia na 
bardziej nowoczesne. Pierwszym dru
kiem Tielza w nowym lokalu była „Ma
jówka" Andrzeja Niemojewskiego. W 
końcu 1895 z Drukarni Narodowej wy
chodzi mieszczański Dziennik Krakow
ski, a następnie czasopisma: miesięcznik 
Krytyka (1896), w którym pisało wielu 

') Większość podanych tu faktów hi
storycznych zaczerpnięta została z przy
gotowywanej do druku księgi pamiąt
kowej Drukarni Narodowej. 

ukazuje się od 1947 г., do 1950 pt. 
Nasza Myśl), Myśl Wojskowa. 

Okc-licznościowa wystawa w pełni 
ukazała rozwój prasy wojskowej, szcze
gólnie ostatniego okresu. Na margine
sie warto zauważyć, iż palącą koniecz
nością staje się potrzeba bibliograficz
nego opracowania 'prasy wojskowej. 
Niemile uderza brak nawet popular
nego szkicu historycznego. Wiele ma
teriału informacyjnego, wspomnienio
wego do omawianego okresu przyno
szą numery jubileuszowe Polski Zbroj
nej (1950, 15 styczeń) i Żołnierza Wol
ności (1958, 12 czerwiec). 

Wydawcą czasopism wojskowych jest 
„Prasa Wojskowa". Jednorazowy na
kład dzienników i czasopism wojsko
wych wynosi 270 tys. egzemplarzy. 

Sylwester Dziki 

ludzi związanych z ruchem postępo
wym i socjalistycznym, tygodnik lite-
racko-artystyczny Życie (1897), mie
sięcznik młodzieży akademickiej Mło
dość (1898/9). W 1898 u Telza druko
wany jest Naprzód, wówczas jeszcze 
tygodnik. Wśród pierwszych powaiżniej-
szych pozycji książkowych tego okresu 
warto wzmiankować druk książki ju
bileuszowej warszawskiej Prawdy w 
związku z 25-ileciem pracy redaktorskiej 
Aleksandra Świętochowskiego. 

W 1899 następuje kolejna «miana lo
kalu drukarni: przeniesienie jej na 
ulicę Wiślną 9 i zastosowanie (1900) po 
raz pierwszy w drukarstwie krakow
skim elektrycznego napędu maszyn. 
W tymże 1900 roku w Drukarni Naro
dowej zaczyna ukazywać się Naprzód 
jako dz'ennik, ale równocześnie na
stawia się ona coraz bardziej na pro
dukcję wysoce estetycznych druków 
akcydensowych i książek, zapewniając 
sobie uznanie i rosnące zyski. Z po
wodu braku introligatorni i konieczno
ści poszerzenia lokalu następują nowe 
przenosiny, tym razem do budynku ku
pionego przez Telza przy ulicy Gołę
biej 4. Z dokupionymi równocześnie 
maszynami drukarnia staje się wówczas 
zakładem przemysłowym zatrudniają
cym kilkudziesięciu ludzi (posiada 4 
maszyny arkuszowe, stereotypię, dział 
introligatorski). 

W okresie poprzedzającym rewolucję 

Jubileusz krakoujskiej Drukarni Narodoujej 
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1905 rdku, w czaisie jej trwania i póź-
.niej, aż do wybuchu wojny, gdy Kra
ków był poważną bazą wydawniczą dlla 
ruchu rewolucyjnego, Drukarnia Naro
dowa wykonuje szereg czasopism dla 
SDKPiL oraz PPS. W 1905 r. niektóre 
broszury SDKPiL pod wspólnym tytu
łem Z pola walki, jak na przykład 
broszura n-r 13 pod redakcją L. Tyszki. 
W 1906—7, a więc przed i w czasie 
rozłamu w PPS, dwutygodnik Trybuna, 
redagowany przez A. Śliwińskiego 
w duchu późniejszej Frakcji Rewolu
cyjnej. W 1907—8 pod faktyczną re
dakcją Horowitz-Waleekiego — organ 
PPS Lewicy Myśl Socjalistyczna, a ad 
1910 org am dyskusyjny PPS Fr. Rew. 
Przedświt. Wcześniej (w roku 1898 
i 1899) w Drukarni Narodowej druko
wane są pierwszomajowe jednodniówki 
PPSD. Pobieżne nawet przejrzenie bi
bliografii Żamny Kormamowej2), wska
zuje jak wiele broszur i książek treści 
socjalistycznej, postępowej, złożonych 
zostało rękami zecerów Drukarni Na
rodowej w latach 1900—1914. 

W tym samym okresie są tutaj dru
kowane także czasopisma: Nowości Ilu
strowane, Bocian oraz dziennik Nowiny. 

Drukarnia znowu staje się za ciasna 
i jej właściciel planuje nowe przenie
sienie, zakupując (1910) jednopiętrowy 
dom z parcelą przy ulicy Wolskiej 19 
(obecna ulica Manifestu Lipcowego). 
Dom zostaje zburzony, a na tym miej
scu powstaje 4-piętrowy gmacih fron
towy z przeznaczeniem czynszowym 
oraz 3-piętrowa oficyna dla drukarni. 
Jest to w ówczesnym Krakowie (1912 — 
przeniesienie drukarni) najwiiększy 
i najnowocześniejszy zakład drukarski. 
Tutaj w 1913 ustawia swą maszynę ro
tacyjną M. Dąbrowski i drukuje Ilu
strowanego Kuryera Codziennego do 
1915 roku, kiedy to wskutek powodzi 
woda zalała nisko położone pomieszcze
nie rotacji. 

Telz nieustannie rozbudowywał park 
maszynowy swej drukarni, tak że po 
wojnie, gdy w dodatku w 1920 r. spro
wadził do Polski pierwszą maszynę ro
tograwiurową „Kempę", mógł przyj
mować zamówienia na różnego typu 
wydawnictwa o wysokim poziomie gra
ficzne-drukarskim. W tym kierunku 
specjalizuje się w latach międzywojen
nych Drukarnia Narodowa, zdobywając 
liczne wyróżnienia jak np. złoty medal 

2) Z. K o r m a n o w a : Materiały do 
bibliografii druków socjalistycznych, 
Warszawa, 1949. 

na poznańskiej PWK (oraz srebrny za 
sprowadzenie do Polski druku rotogra
wiurowego). W drukarni tej pracują 
zresztą do dzisiaj maszyny rotograwiu
rowe, np. rotacyjna do druku cztero-
barwnego, sprowadzone w latach 1927— 
1930. Mimo lat kryzysu załoga drukarni 
utrzymała się w ilości około 200 pra
cowników i zakład przetrwał wśród 
największych tego typu w Polsce. 

W czasie minionej wojny Drukarnia 
Narodowa wraz z Pałacem Prasy znaj
dowała się pod wspólnym zarządem 
niemieckiego „Krakauer Zeitungs-Ver
lag". Drukowano w niej m. in. gadzi
nowy tygodnik Ilustrowany Kurier Pol
ski. Polscy drukarze niejednokrotnie 
wykorzystywali możliwości drukarni 
dla celów ruchu oporu, drukując np. 
klepsydrę po śmierci generała Sikor
skiego, zniekształcając nazwiska i inne 
dane w drukowanym tu niemiec
kim „Fandungsblatt" zawierającym spi
sy osób poszukiwanych przez okupan
tów, zasilając drukarnie konspiracyjne 
materiałem drukarskim, czy też dru
kując dla organizacji podziemnych 
blankiety do fałszywych dokumentów. 

Po wyzwoleniu, podobnie jak w okre
sie międzywojennym, produkcja czaso
pism nie była produkcją zasadniczą, 
podstawową w Drukarni Narodowej. 
Niemniej na uwagę zasługuje fakt, że 
właśnie tutaj od 1945 bez przerwy dru
kowany jest Przekrój i jego wysoki 
poziom graficzny jest niemałą zasługa 
zespołu pracowników tej drukarni. 
Obecnie Drukarnia Narodowa prócz 
Przekroju drukuje dwutygodnik dlla 
dzieci Płomyczek, miesięcznik Ziemia, 
kwartalnik Świat Mody oraz niemal 
nieznany w kraju, doskonały graficznie 
periodyk Polskiej Izby Handlu Zagra
nicznego Polski Handel Zagraniczny 
w kilku wersjach językowych. 

Dla przypomnienia roli jaką Drukar
nia Narodowa spełniała w naszej po
wojennej produkcji wydawniczej, wy
starczy przypomnieć, że to właśnie 
w miej drukowany był album „Wit 
Stwosz", wydanie narodowe dzieł Ada
ma Mickiewicza, „500 lat malarstwa 
polskiego", wydawnictwa albumowe 
poświęcone historii malarstwa jak np. 
„Canaletto", a także album „Powstanie 
warszawskie", „Z biegiem Dunajca", 
„Mała Encyklopedia Przyrodnicza" 
i wiele innych. 

W 1957 roku produkcja drukarni wy
niosła ponad 2 miliony egzemplarzy 
książek, 1.687.000 egzemplarzy broszur 
i 29.775.000 egz. czasopism. (jki) 
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Nakłady ш lipcu 1958 
W mies iącach le tn ich nas tępu je zwykle spadek n a k ł a d ó w prasy . Dla z i lus t rowania 

tego zjawiska, a t akże dla zor ien towania naszych Czyte ln ików w a k t u a l n e j sytuacj i 
nak ładowe j , poda jemy poniższe zes tawienia według danych CZUPiK „Ruch".1) 

Z dzienników partyjnych 3 pisma o najwyższych nakładach: 

maj 
1958 

Trybuna Robotnicza 
Trybuna Ludu 
Gazeta Robotnicza 

382.273 
257.710 
116.329 

lipiec 
1958 

328.804 
190.478 
100.922 

% zwrotów 
w l ipcu 1958 

10,6 
21,7 
16,8 

l ipiec 
1957 

312.199 
231.429 
104.428 

Z dzienników partyjnych 3 pisma o najniższych nakładach: 

Trybuna Mazowiecka 
Glos Olsztyński 
Glos Koszaliński 

35.591 
39.229 
42.471 

Dzienniki innych stronnictw politycznych: 

26.253 
36.962 
42.167 

16,0 
8,7 

10,4 

22.456 
36.819 
38.312 

Dziennik Ludowy 
Ilustrowany Kurier Polski 
Kurier Polski 

22.090 
99.710 

146.544 

12.595 
97.527 

167.637 

38,5 
6,8 
4,7 

16.426 
89.982 

Z pozostałych dzienników 3 pisma o najwyższych nakładach: 

Express Wieczorny 
Zycie Warszawy 
Wieczór 

507.405 
233.900 
133 671 

488.658 
214.035 
125.927 

Z pozostałych dzienników 3 pisma o najniższych nakładach: 

6,7 
10,5 

1,9 

385.030 
224.937 
125.971 

Żołnierz Wolności 
Glos Pracy 
Kurier Lubelski 

10.562 
54.102 
48.615 

9.299 
34.703 
44.863 

23,1 
16,3 

6,9 

28.153 
40.192 
38.571 

J) „Ruch" podaje ilości rozprowadzone , fak tyczne n a k ł a d y są nieco wyższe. Należy 
też zwrócić uwagę , że p rocen t zwro tów obliczany jest od całej ilości rozprowadzonej , 
a więc przez p u n k t y sprzedaży a także p r e n u m e r a t ę . 

-) B r a k danych, gdyż w t y m czasie n ie wychodzi ł . Wzros t n a k ł a d u tego dziennika 
t1 umączy się tym, że jest on s tosunkowo m ł o d y m pismem, k tóre ciągle jeszcze zdo
bywa sobie nowych czyte ln ików. Wśród pozosta łych dzienników między majem 
a l ipcem 1958 nieznacznie podnios ła nak ład jedynie Gazeta Białostocka (z 46.845 na 
48.060 egz. p rzy 7,9°/o zwrotów) . 
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A oto to samo zjawisko przedstawione na przykładzie różnego typu ilustrowanych 
popularnych magazynów tygodniowych (tytuły w kolejności alfabetycznej): 

Magazyny 

Dookoła świata 
Film 
Kobieta i Życie 
Kulisy 
Nowa Wieś 
Panorama 
Panorama Północy 
Przekrój 
Przyjaciółka 
Przyjaźń 
Stolica 
Świat 
Zdarzenia 
Zwierciadło 
Żołnierz Polski 

; maj 
1958 

381.503 
i 139.497 
| 566.278 
1 263.864 
i 235.640 
i 354.692 

125.546 
400.278 

: 1.853.233 
i 99.234 
1 35.138 

219.926 
Î 44.147 
! 89.250 

42.341 

lipiec 
1958 

329.727 
149.611 
541.715 
269.249 
221 512 
354.385 
125.285 
424.465 

1.838.775 
79.212 
30.235 

177.061 
37.286 
81.350 
32.847 

% zwrotów 
w lipcu 58 

22,7 
2,7 

13,4 
6,6 

14,2 
10,4 
10,3 
3,1 
4,8 

67,2 
36,6 
31,2 
20,6 
28,6 
36,5 

lipiec; 
1957 

364.650 
109.392 
616.234 
223.771 
167.880 
348.055 

• ' ) 

314.654 
1.802.356 

70.450 
33.498 

235.254 
34.390 
66.932 
65.510 

Jak wynika z powyższych liczb popularne maigazyny typu rozrywkowego na ogół 
utrzymały swój stan nakładów, co w okresie wakacyjnym jest zrozumiałe (Pano
rama, Panorama Północy). Niektóre magazyny nawet zwiększyły nakłady (głównie 
Przekrój, ale także Film i Kulisy). Znacznie gorzej wyglądała sytuacja wśród tygod
ników i dwutygodników typu kulturalno-społecznego. 

Tygodniki 

Kierunki 
Nowa Kultura 
Odgłosy 
Od Nowa 
Odra 
Orka 
Polityka 
Przegląd Kulturalny 
Tygodnik Powszechny 
Tygodnik Zachodni 
Wieści 
Za i przeciw 
Zycie Literackie 

Dwutygodniki: 
Argumenty 
Kamena 
Koszebe 
Pomorze 
Prawo i Życie 
Ruch Muzyczny 
Teatr 
Współczesność 

maj 
1958 

21.210 
1 31.712 
; 19.819 

10.3P0 
11.567 
5475 

26.527 
34.029 
51.606 

9.616 
6.121 

| 20.461 
| 17.591 

! 23.704 
1 2.250 
i 3.40 S 
i 1.278 
| 20.049 
i 3.153 
! 13.881 
j 18.993 

lipiec 
1958 

17.168 
25.667 
14.765 

5.508 
10.292 
3.894 

15.116 
28.602 
49.559 

5.784 
4.136 

21.651 
15.048 

20.874 
2.900 
3.132 
4.276 

17.144 
2.939 

13.240 
9.442 

% zwrotów 
w l ipcu 58 

36,3 
36,5 
29,3 

? 
53,0 
81,1 
61,9 
36,8 
20,1 
50,1 
30,0 
44,8 
40,0 

38,8 
70,6 
42,5 
24,3 
33,9 
71,2 
47,4 
89,7 

i 

lipiec 
1957 

24.662 
43.429 

:i) 
9.228 
4.850 

12.714 
15.624 
41.887 
53.734 
11.553 
3.237 

10.179 
19.579 

;!) 
2.300 
2.160 
3.550 

24.113 
5.024 

15.570 
15.660 

*) nie ukazywało się 
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I wreszcie dla ilustracji problemu spadku nakładów w miesiącach letnich — ze
s t a w i e n i e s u m a r y c z n e ilości rozprowadzanej prasy (przeciętne nakłady 
pojedynczych numerów): 

18 dzienników partyjnych 
3 dzienniki stronnictw poli
tycznych 
25 pozostałych dzienników 
łącznie z pismami, które uka
zują się częściej niż raz na (ty
dzień, np. niektóre pisma spor
towe 
wszystkie dzienniki ogółem 
wszystkie tygodniki (92 tytuły) 

maj 
1958 

1.723.938 

268.344 

3.061.622 
5.053.904 
8.585.879 

l ipiec 
1958 

1.494.775 

269.759 

2.828.774 
4.834.939 
7.685.109 

°/() zwrotów 
w lipcu 58 

11,7 

7,1 

lipiec 
1957 

1.493.591 

106.403 •) 

7,3 I 2.724.573 
8,7 | 4.324.57* 

13,6 i 7.382.957 

W zestawieniu powyższym zwraca uwagę, że dane liczbowe z lipca 1958 przewyż
szają analogiczne dane z lipca 1957. 

W lipcu 1958 ilość prenumerowanych dzienników wynosiła łącznie („Ruch" i poczta) 
1.303.871 egzemplarzy, tygodników — 1.832.342 egz. Struktura globalnego rozprowa
dzania całej prasy przedstawia się następująco; 3,8% prenumerata w „Ruchu", 
20,7% prenumerata przez pocztę, 75,5% sprzedaż kioskowa. (jki) 

4) bez Kuriera Polskiego, który wówczas jeszcze nie wychodził. 

Pisma organizacji dziennikarzy 
Organizacje dziennikarskie z krajów 

socjalistycznych, należące do Między
narodowej Organizacji Dziennikarzy, 
wydają następujące periodyki: 

— Ceskoslovensky Novinàf, miesięcz
nik wydawany od 10 lat przez stowa
rzyszenie dziennikarzy CSR. Nakład 
4.000 egz. przy ilości 3.000 dziennikarzy. 
Do końca 1957 r. otrzymywali oni pi
smo bezpłatnie. Obecnie w odpłatnej 
prenumeracie. Tylko 50 dziennikarzy 
nie zaabonowało pisma. 

— Dziennikarz Demokratyczny, mie
sięcznik wydawany od 6 lat, organ 
M. O. D., ukazuje się w 5 językach: 
angielskim (ponad 2 tys. egz.), niemiec
kim (1000 egz.), hiszpańskim (1000 egz.), 
francuskim (1000 egz.) i rosyjskim 
(650 egz.). 

— iVeue Deutsche Presse, miesięcz
nik, wydawany od 12 lat. Nakład po
nad 3 tys. egz. przy ilości ok. 4.300 
członków Stowarzyszenia Prasy Nie
mieckiej. Zamieszcza także materiały 
z dziedziny prasoznawstwa, gdyż 
w NRD nie ma odrębnego periodyku 
prasoznawczego. 

— Prasa Polska, miesięcznik SDP, 
wychodzi od 12 lad:. Nakład 1.130 egz. 

(1.570 we wrześniu br.) przy ok. 3 tys. 
członków SDP. 

— Presa Noastra, miesięcznik wyda
wany od maja 1956 przez stowarzysze
nie dziennikarzy rumuńskich. Nakład 
2.000 egz. przy ilości 3.000 członków. 

— Sowietskaja Pieczat, miesięcznik, 
od października 1956 г., jako wydaw
nictwo dziennika Prawda. Od 1957 
(kwiecień) przekazany tworzącej się 
organizacji zawodowej dziennikarzy 
radzieckich. Nakład — 30.000, przy ilo
ści 8 tys. członków związku dziennika
rzy (jest szerzej kolportowane rn. in. 
wśród studentów wydziałów dzienni
karskich). 

— Xinwen Zhanxian (Front Praso
wy), miesięcznik, ale istnieje tenden
cja przekształcenia w dwutygodnik. 
Wydawany od 1957 r. przez Stowarzy
szenie Dziennikarzy Chińskich, Nakład 
23 tys. egz. z czego 17.000 w prenume
racie, przy 25 tys. dziennikarzy pra
cujących w Chinach. 

(Dane z kwietnia 1958. Obszerniejsze 
informacje patrz: Prasa Polska n-ry 4, 
5, 1958, sprawozdania z narady redak
torów pism stowarzyszeń i związków 
dziennikarzy, jaka odbyła się w War
szawie), (r) 
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Rozproiuadzenie prasy ш I półroczu 1958 

Biuletyn Statystyczny (nr 10), w opar
ciu o dane CZUPiK „Ruch", podaje 
ilości rozprowadzonych dzienników 
i czasopism w I półroczu br. z podzia
łem na województwa. W ilościach po

danych dla poszczególnych województw 
nie uwzględniono prenumeraty indywi
dualnej, wydzielonej w osobnej pozycji, 
ostatniej w tabeli. 

O g ó ł e m 
M. .st. Warszawa 
Warszawskie 
Bydgoskie 
M. Poznań i woj. 

poznańskie 
M. Łódź i woj. łódzkie 
Kieleckie 
Lubelskie 
Białostockie 
Olsztyńskie 
Gdańskie 
Koszalińskie 
Szczecińskie 
Zielonogórskie 
M. Wrocław i woj. wrocławskie 
Opolskie 
Katowickie 
M. Kraków i woj. krakowskie 
Rzeszowskie 
Prasa dla zagranicy 
Prenumerata indywidualna 

Dziei 
1957 

I - V I 

616 770 
61884 
27 153 
38 466 

57 819 
49 362 
20 038 
22 250 
13 461 
14 601 
38 099 
12 376 
19 594 
14 625 
46 783 
19 536 
91290 
45 342 
18 475 
2 792 
2 824 

iniki 
1958 

I—VI 

w t y s i 

632 253 
66 393 
25 668 
40 047 

56 315 
50 884 
20 428 
23 547 
13 690 
14 221 
38 941 
11 772 
19 621 
15 956 
46 912 
19 359 
98152 
45 814 
18 064 
3 617 
2 852 

Czaso 
1957 

I - V I 

ą с а с h 

217 975 
17 082 
10 761 
12 267 

18126 
14 945 
7 514 
7 644 
4 476 
5 018 

11343 
4 349 
5 834 
5 041 

20 675 
5 572 

33 467 
17 257 
7 374 
2 579 
6 651 

pisma 
1958 

I - V I 

230 357 
16 529 
11 577 
12 601 

20 008 
16 884 
8 362 
8 240 
4 271 
5 363 

11767 
4 686 
6 877 
5 516 

21887 
5 486 

32 874 
19 638 
8 419 
3 066 
6 306 

Jakkolwiek zarówno w grupie dzien
ników jak i czasopism nastąpił pewien 
wzrost liczb ogólnych, to jedna'k nie 
był on równomierny we wszystkich 
województwach. W kilku — spadła 
ilość rozprowadzonej prasy. I tak w od
niesieniu do dzienników odnotowano 
spadek w województwach: warszaw
skim, Poznaniu i woj. poznańskim, 
olsztyńskim, koszalińskim, opolskim, 
rzeszowskim. W odniesieniu do czaso
pism — w Warszawie oraz wojewódz
twach białostockim, opolskim i kato
wickim. Na podstawie tylko tych da
nych trudno doszukiwać sie. jakichś 
13 — Prasa Współczesna ł Dawna 

prawidłowości podanego zjawiska, 
zwraca jednak uwagę, że większość 
wymienionych województw jest tere
nem, na którym powinno się raczej 
zjednywać nowego czytelnika. 

Równocześnie znaczniejszy wzrost 
ilości rozprowadzonych gazet nastąpił 
w województwie lubelskim, koszaliń
skim, zielonogórskim, katowickim, a 
czasopism w województwach: war
szawskim, Poznaniu i poznańskim, Ło
dzi i łódzkim, kieleckim, szczecińskim, 
Wrocławiu i wrocławskim, krakowskim, 
rzeszowskim. (k) 
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Gdzie czytają «Przekrój: 

Spośród wydawanych w Polsce pe
riodyków Przekrój ma najszerszy krąg 
czytelników za granicą pod względem 
liczby krajów, do których dociera, 
a jest na drugim miejscu, po Przyja
ciółce, pod względem ilości wysyłanych 
egzemplarzy, z tego choćby względu 
warto się bliżej zapoznać z zagranicz
nym kolportażem Przekroju. 

Otrzymują go czytelnicy z 55 krajów 
w ilości 7.473 egzemplarzy jednego nu
meru, przy czym 2.070 egz. sprzedawa
nych jest za złote (egzemplarze zama
wiane i opłacane w kraju), a 5.403 egz. 
za dewizy. Wśród odbiorców na pierw
szym miejscu jest Związek Radziecki, 
na drugim — Czechosłowacja, na trze
cim — Izrael. 

A oto szczegółowe dane ilustrujące 
eksport Przekroju w lipcu br. Liczba 
pierwsza w kolumnie — całkowity na
kład jednego numeru wysyłany do da
nego kraju, druga — ilość sprzedawana 
za złote, trzecia kolumna — sprzedaż 
za dewizy. 

Afganistan 
Albania 
Algier 
Anglia 
Argentyna 
Australia 
Austria 
Belgia 
Borneo 
Brazylia 
Bułgaria 
Burma 
Chile 
Chiny 
Czechosłowacja 

1 1 
4 4 
1 1 

612 581 
11 11 

122 
34 
56 
1 

33 
35 

1 
4 

30 
1172 

31 

42 80 
34 
42 
1 

33 
20 

1 — 
4 — 

30 — 
58 1114 

14 

15 

Dania 14 
Egipt 3 
Finlandia 9 
Francja 157 
Grecja 2 
Holandia 19 
Indie 6 
Iran 3 
Izrael 726 
Japonia 1 
Jugosławia 13 
Kanada 216 
Kongo Belgijskie 1 
Korea 7 
Laos 10 
Liban 4 
Luxemburg 1 
Maroko 1 
Meksyk 2 
Mongolia 1 
Norwegia 7 
Nowa Zelandia 7 
NRD 188 
NRF 119 
Paragwaj 1 
Peru 1 
Rumunia 37 
Sudan 1 
Syria 2 
Szwajcaria 19 
Szwecja 55 
Turcja 8 
Urugwaj 1 
USA 221 
Wietnam 25 
Wenezuela 5 
Węgry 44 
Włochy 23 
ZSRR 3375 
Zw. Połudn. Afryki 21 

47 

14 
3 
9 

110 
2 — 
15 4 
6 — 
2 1 

148 578 
1 — 
13 — 
130 86 
1 — 
7 — 
10 — 
4 — 
1 — 
1 — 
2 — 
1 — 
7 — 
7 — 
78 110 
63 56 
1 — 
1 — 
32 5 
1 — 
2 — 
19 — 
52 3 
8 — 
1 — 

205 16 
24 1 
5 — 
33 11 
21 2 
169 3266 
20 1 

ix) 

Wizyta czeskiego historyka prasy ш Polsce 

20 października br. przybył do Polski 
na zaproszenie Krakowskiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych dr Zdënek Si-
mecek z Instytutu Badań Prasoznaw
czych w Pradze (Novinarsky Studijni 
Ustav). Celem podróży młodego histo
ryka prasy i archiwisty jest zapoznanie 
się z organiizacją i pracami polskiego 
prasoznawstwa oraz zebranie materia
łów archiwalnych do historii prasy 

czeskiej i polsko-czeskich stosunków na 
tym polu. Dr Simecek zapoznał kra
kowskich prasoznawców na posiedzeniu 
sekcji historii prasy 21 października 
br. z planem prac i wydawnictw pra
skiego instytutu. Po badaniach archi-
wailno-bibliotecznych w Krakowie 
dr Sirnećek bawił w Warszawie i Wro
cławiu. 

(M. T.) 
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Stali korespondenci — luysłannicy prasy i radia za granicą 
(Dane z września 1958) 

KORESPONDENCI PAP 
Belgrad — Mieczysław Bibrowski 
Berlin (NRD) — Leonard Kaszycki 
Bonn — Henryk Kassyanowicz 
Bruksela — Jan Gerhardt 
Budapeszt — Stanisław Głąbiński 
Bukareszt — Stanisław Lewandowski 
Kair — Aniela Krupińska-Buckowa 
Londyn — Stanisław Bańkowski, Je

rzy Klinger 
Moskwa — Bronisław Majtczak 
New Delhi — Ryszard Frelek 
Nowy Jork — Henryk Zwiren 
Paryż — Bronisław Moszkiewicz 
Pekin — Zbigniew Sołuba 
Praga — Czesław Kasprzak 
Rzym — Bolesław Rayzacher 
Sztokholm — Michał Kelles-Kraus 
Sofia — Mirosław Ikonowicz, Jakub 

Seh äffer 
Waszyngton — Edmund Osmańczyk 

KORESPONDENCI 
PISM RSW „PRASA" 

Belgrad — Józef Brodzki (Trybuna 
Ludu) 

Berlin (NRD) — Edward Dylawerski 
(Agencja Robotnicza), Daniel Luliński 
(Trybuna Ludu i Trybuna Robotnicza) 

Bonn — Jerzy Kowalewski (Trybuna 
Ludu) 

Kair — Ryszard Wojna (Agencja Ro
botnicza) 

Londyn — Stefan Litauer (Życie 
Warszawy) 

Moskwa — Michał Łucki (Trybuna 
Ludu), Eugeniusz Waszczuk (Życie War
szawy), Maria Wołodarska (Agencja 
Robotnicza) 

Paryż — August Grodzicki (Życie 
Warszawy), Ignacy Krasicki (Agencja 
Robotnicza), Bolesław Wójcicki (Try
buna Ludu) 

Pekin — Jerzy Loibman (Trybuna 
Ludu), Andrzej Rayzacher (Sztandar 
Młodych). 

KORESPONDENCI 
POLSKIEGO RADIA 

Londyn — Stefan Litauer 
Moskwa — Mieczysław Sawicki 
Paryż — Ignacy Krasicki 
Pekin — Jerzy Lobman 
Waszyngton — Edmund Osmańczyk 

KORESPONDENCI 
KURIERA POLSKIEGO 

Londyn — Kazimierz Smogorzewski 
Moskwa — Stanisław Majewski 
Paryż — Jerzy Świetnicki 

(Zestawiła: mc) 



Informacje z kraju i ze śujiata 

P O L S K A 

Nowy układ programu radiowego 
Polskie Rad io wprowadz i ło od 1 w r z e 

śnia br. nowy r a m o w y układ swego 
p rog ramu . Z większą niż dotychczas 
konsekwencją każdemu z t rzech p r o 
g r a m ó w nadano odrębny c h a r a k t e r . 

I t ak p r o g r a m I, na fali d ługie j 
(1322 m), jako słyszalny w ca łe j Polsce, 
jest obecnie p r o g r a m e m g łównym, c e n 
t r a lnym, przeznaczonym dla na jszer 
szych k ręgów słuchaczy. T ransmi tu j ą 
go t akże radiowęzły. Wobec tego p r o 
g ram ten jest t ypu p o p u l a r n o - r o z r y w -
kowego. Ważną innowacją jest t r a n s m i 
towan ie p r o g r a m u I bez p r z e r w y przez 
cały dzień od godz. 4,57 do 23,10, a więc 
przeszło 18 godzin. (Dawnie j była p r ze 
r w a od 9 do 11,50 przed południem.) 

P r o g r a m II (Warszawa na fali 
ś rednie j 367 m i 14 rozgłośni w o j e 
wódzkich) a d r e s o w a n y jest przede 
wszys tk im do mieszkańców większych 
mias t . Oprócz audycj i roz rywkowych 
w programie tym umieszczono w i ę k 
szość audycj i poważniejszych, t r u d n i e j 
szych, szczególnie po godz. 22 w tzw. 
p rogramie nocnym. P r o g r a m II t r a n s 
m i t o w a n y jest od godz. 5,27 do 24,00 
z przerwą od 12,15 do 15. 

P r o g r a m I I I (Warszawa na fali 
u l t r ak ró tk i e j 97,76 MHz) n a d a w a n y jest 
od 21 do 23-ej i sk łada się n i ema l w y 
łącznie z muzyk i poważne j ( także jazzo
wej). Od 4,57 do 21-ej na fali u l t r a 
k ró tk ie j t r a n s m i t o w a n y jest p r o g r a m I. 

W i a d o m o ś c i p o d a w a n e są w p r o 
gramie I — 9 razy, w p rog ramie II — 
lu razy (wliczając audyc ję „Z k r a j u 
i ze świa ta") . Między godz. 5 a 8,30 
wiadomości p o d a w a n e są co godzinę 
w k a ż d y m programie , a więc co pół go
dziny na p rzemian r az w j ednym raz 
w d rug im programie . Wiadomości po 
po łudniu i wieczorem n a d a w a n e są 
w zasadzie na p r z e m i a n co godzinę. 

Z Małego Rocznika Statystycznego 
W y d a n y po raz p ierwszy w t y m roku 

M a ł y Rocznik S ta tys tyczny z danymi 

za 1957 r. ukaza ł się już w m a j u br., 
a więc znacznie wcześnie j niż zwykły 
Rocznik S ta tys tyczny, k tó ry t ra f ia ł do 
sprzedaży dopiero pod koniec roku . Za 
wiera on ty lko jedną tabl icę poświę
coną pras ie . 

Tytu ły DZIENNIKÓW: 
1955 1956 1957 
45 49 52 

Nak ład jednorazowy łączny (przeciętny) 
w tys iącach egz.: 

1955 1956 1957 
5.419 5.800 5.242 

N a k ł a d y globaine w mi l ionach egz.: 
1955 1956 1957 
1.439 1.530 1.375 

Tytu ły C Z A S O P I S M : 
1955 1956 1957 
593 750 826 

Nakład jednorazowy łączny (przeciętny) 
w tys iącach egz. • 

1955 ' 1956 1957 
12.787 14.718 15.939 

Nak ład globalny w mil ionach egz.: 
1955 1956 1957 
428 486 520 

Zwraca uwagę : 
— wzros t wszystkich danych l iczbo

wych w ko lumnie drugie j (za rok 1956); 
— spadek n a k ł a d ó w gazet w 1957 r o 

ku n a w e t poniżej wysokości n a k ł a d ó w 
w 1955 г.; 

— wzrost n a k ł a d ó w czasopism w 
1957 r. znacznie ponad poziom z r. 1956. 

Katalog prasy konspiracyjnej 
Cenną in ic ja tywę podjął Zak ład H i 

storii Polsk i w II Wojnie Świa towe j 
I n s t y t u t u His tor i i PAN. Jes t nią opra
cowanie Cen t r a lnego Kata logu P r a s y 
Konsp i racy jne j z lat okupacj i h i t l e 
rowsk ie j w Polsce. Kata log ten będzie 
mia ł pods tawowe znaczenie dla b a d a ń 
nad historią naszej p rasy konsp i r acy j 
nej w czasie wojny. Zakład , mieszczą
cy się w Warszawie , Rynek St. Mia
sta 29/31 рок. 35, zwrócił się z ape lem 
do r e d a k t o r ó w i wspó łp racowników 
prasy konsp i racy jne j z prośbą o poda 
wanie informacj i bibliograficznych. 
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Ankieta „Kuriera Polskiego" 
W związku z rocznicą ukazywania 

się tego dziennika redakcja ogłosiła an
kietę wśród czytelników. Nadesłano 481 
odpowiedzi. 352 uczestników ankiety 
podaje, że czyta pismo od 1 numeru, 
74 — dłużej niż 1/2 roku a 55 osób — 
krócej niż pół roku. 

395 — uważa, że gazeta się polepsza, 
11 — że się pogorszyła. 

Średnio 1 egzemplarz czyta 3,25 oso
by (tylko 41 podaje, że czyta 1 osoba, 
73 — 2 osoby, 116 — 3 osoby, 105 — 
4 osoby, 81 ankiet, że 5 lub więcej 
osób). 

Pierwszy redakcyjny samolot 
Sztandar Młodych jest pierwszym 

i jak dotychczas jedynym polskim 
dziennikiem, którego redakcja dyspo
nuje własnym samolotem. Został on 
ofiarowany Sztandarowi Młodych przez 
Dowództwo Wojsk Lotniczych. Jest to 
samolot typu CSS-13. Przy pomocy 
konkursu wśród czytelników nadano 
mu nazwę „Wścibuś". 

Prasa przez pocztę 
W pierwszym półroczu br. poczta 

przewiozła 232.754 tys. egz. gazet i cza
sopism. W porównaniu do pierwszego 
półrocza 1957 ilość ta jest mniejsza 
o 47.533 tys. egz. (w ub. r. było 280.287 
tys.). Natomiast czerwiec 1958 w po
równaniu do czerwca 1957 wykazuje, 
wzrost ilości gazet i czasopism prze
wiezionych przez pocztę: 38.177 tys. w 
porównaniu do 37.690 tys. egzemplarzy. 

W 1957 r. nasza poczta ekspediowa
ła z Polski za granicę 11.482.000 egz. 
gazet i czasopism, natomiast z zagra
nicy do Polski przybyło w tymże roku 
31.523.000 egz. W pierwszym kwartale 
1958 r. z Polski za granicę odeszło przez 
pocztę 4.004.000 egz. (w I kw. 1957 — 
2.574.000 egz.), a przyszło do Polski 
5.509.000 egz. (w I kw. 1957 — 8.236.000 
egz.). ^ -,' 

Czasopisma mniejszości narodowych 
Na początku 1958 r. ukazywało się 

w Polsce 7 czasopism mniejszości na
rodowych w językach: ukraińskim, bia
łoruskim, rosyjskim, żydowskim, nie
mieckim i greckim, o łącznym jedno
razowym nakładzie 56 tys. egz. 

„Świerszczyk" i „Płomyczek" 
w Kanadzie 

W szkołach polonijnych w Kanadzie, 
jako uzupełnienie podręczników, wpro
wadzono do nauki języka ojczystego 

lekturę krajowych pism dziecinnych 
Świerszczyk i Płomyczek. Nauczyciele 
bardzo pozytywnie oceniają wpływ tej 
lektury na wyniki nauczania. 

Listy do radia 
Istniejący przy Polskim Radio Ośro

dek Badań Opinii Publicznej dokonał 
analizy istatystycznej ponad 120 tys. 
listów od słuchaczy, jakie w okresie 
luty — listopad 1957 wpłynęły do Fali 
56 i Biura Listów. W 41% listów udało 
się ustalić przynależność społeczną ich 
autorów. 33,6<Vo to chłopi, 32,3% — ro
botnicy. Blisko połowa autorów listów 
zamieszkuje na wsi. Najwięcej listów 
napływa z woj. wrocławskiego — 
13,1% ogółu listów i katowickiego 
8,4%. Tematyka listów w procentach: 

48,3 — sprawy bytowe; 
18,3 — ocena działalności instytucji 

państwowych i społecznych; 
10 — polityka personalna, sprawy za

trudnienia; 
1,3 — stosunki społeczne na wsi; 
0,4 — stosunki Polski z innymi kra

jami; 
1,9 — sprawy narodowościowe i emi

gracyjne; 
0,5 — sprawy światopoglądowe; 
3,7 — sprawy moralno obyczajowe; 

10 — inne. 
Najwięcej listów w sprawach byto

wych nadchodzi z woj. wrocławskiego 
(13,3%). W grupie listów oceniających 
działalność różnych instytucji 28% do
tyczy aparatu władzy (rady narodowe, 
MO, prokuratura, bezpieczeństwo i in.), 
28% aparatu usługowo-handlowego, 
19,5% zakładów produkcyjnych. 

Obszernego omówienia tej statystyki 
dokonał Czesław C z a p ó w w piśmie 
Antena nr 2 (16). 

Prasa techniczna 
Z okazji Dni Książki Technicznej 

(5—12 października 1958) odbyła się 
w Auli Politechniki Warszawskiej wy-
stawa-kiormasz. Była ona przeglądem 
dorobku wydawniczego w zakresie za
równo książek jak i periodyków tech-
niczno-naukowych. Podobne większe 
wystawy odbyły się w Katowicach, Ło
dzi, Gdańsku, Rzeszowie, Wrocławiu, 
Krakow i-e. 

W Polsce ukazują się obecnie 122 
czasopisma techniczne włącznie z po-
pularno-naukow3rmi, o rocznej objęto
ści ponad 10 tys. arkuszy wydawni
czych i nakładzie 7 milionów egzem
plarzy. 

Wydawcą największej ilości tego ro
dzaju czasopism jest Wydawnictwo 
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Czasopism Technicznych NOT z 45 ty
tułami w jednorazowym nakładzie od 
1.500 do 50.000 egzemplarzy (łącznie 
w ciągu roku 2,5 min egz.). Z tych 45 
tytułów 7 jest z zakresu mechaniki, 
6 — elektrotechniki, energetyki i tele-
techniki, 6 — budownictwa, 2 — 
chemii, 6 — przemysłu spożywczego, 
6 — przemysłu lekkiego, 12 z innych 
dziedzin oraz popularno-technieznych. 

Wydawnictwo NOT zużywa rocznie 
ok. 350 ton papieru, absorbując ök. 
10 drukarń, które niestety nie są przy
stosowane do prac drukarskich nad 
tego typu wydawnictwami (braki szcze
gólnie w wyspecjalizowaniu zecerni, 
zestawie odpowiednich czcionek itp.). 

„Wydawnictwa Komunikacyjne" wy
dają 15 czasopism. W tym 4 tygodniki 
(m. in. Sygnały, Skrzydlata Polska 
i Motor) oraz 11 miesięczników (m. in. 
Morze). Łączny nakład w 1957 r. — 
14.423 tys. egz. 

PRASA EMIGRACYJNA 

„Poland and Germany" 
Cenną inicjatywę podjął Związek 

Polskich Ziem Zachodnich w Wielkiej 
Brytanii, prowadzący akcję w obronie 
granicy na Odrze i Nysie: Związek 
wydaje poświęcony temu zagadnieniu 
kwartalnik w języku angielskim Po
land and Germany. 1400 egz. kwartal
nika jest rozsyłanych do polityków, 
publicystów i bibliotek na całym świe
cie. 

Prasa polonijna w USA 
Polonia amerykańska, którą szacuje, 

się na około 7 milionów ludzi, wydaje 
82 pisma periodyczne w 32 miastach 
14 stanów. Przeciętny roczny nakład 
tych pism wynosi 25 min. egz. (Dane 
z maja 1958 г.). 

Ukazuje się 7 następujących dzien
ników: Dziennik Związkowy i Dzien
nik Chicagowski w Chicago, Nowy 
Świat w Nowym Jorku, Kurier Co
dzienny w Bostonie, Wiadomości Co
dzienne w Cleveland, Dziennik Polski 
w Detroit i Kurier Polski w Milwaukee. 

Spośród 32 tygodników największy 
zasięg i nakłady mają: Gwiazda Po
larna z Stevens Point i Ameryka-Echo 
z Toleda. Ponadto wychodzi: 6 dwu
tygodników, 25 miesięczników, 5 kwar
talników, 4 półroczniki i 3 roczniki. 
Warto dodać, że w USA wychodzi 
jedyne na świecie pismo... góralskie 
Tatrzański Orzeł, organ Związku Gó
rali. Kongres Polonii Amerykańskiej 

ma własną agencję prasową: ZPPA — 
Zjednoczona Prasa Polska w Ameryce. 
W swym biuletynie porusza ona głów
nie sprawy polskie. 

Najstarszym polskim pismem w USA 
jest wydawany w Chicago dwutygod
nik Zgoda, założony w 1881 r. Nieco 
młodszy, Dziennik Polski w Detroit, 
założono w 1884, potem Miesięcznik 
Franciszkański (1885) w Pulaski 
(Wire), tygodnik — Ameryka-Echo 
(1886) w Toledo i Kurier Polski (1888) 
w Milwaukee. 

Po ostatniej wojnie przestało się 
ukazywać 11 dzienników i tygodników. 
W okresie wojny wyehodziło 14 pol
skich dzienników (obecnie 7). Najwyż
sze nakłady sięgają 20 tys. egz. Przy
kładowo: Gwiazda Polarna — 18 tys., 
Ameryka-Echo — 17 tys. egz. 

Argentyński „Glos Polski" 
Jednym z najstarszych pism Po

lonii zagranicznej jest wychodzący od 
34 lat tygodnik Głos Polski, organ 
Związku Polaków w Argentynie. Uka
zuje się on w dużym formacie, obję
tości najczęściej 8 stron lub więcej. 
Niedawno pismo wzbogaciło się o wiele 
nowych działów, które go urozmaiciły 
i w pewnym stopniu zbliżyły do typu 
magazynu (dział humoru, medycyna 
dla wszystkich, przeglądy prasy polo
nijnej, filatelistyka, szachy, krzyżów
ki, kolumna młodzieżowa itp.). Pismo 
redaguje komitet redakcyjny powoły
wany przez Zarząd Związku Polaków 
w Argentynie. Obecnie przewodniczą
cym Komitetu jest prezes Związku — 
Leon Michalski. Administrację pisma 
prowadzi administracja Związku. Ko
nntet redakcyjny pracuje kolegialnie, 
decydując o zamieszczaniu artykułów 
drogą głosowania. Jak podaje Biuletyn 
Prasowy TŁzW „Polonia" redakcja 
Głofiu nie otrzymuie dotychczas, r>rócz 
tygodniowego biuletynu polonijnego 
API, żadnej prasy z kraju (!). 

Prasa polska w Argentynie ma już 
45-letnią tradycję. Pierwsze polskie pi
smo emigracyjne ukazało się w Bue
nos Aires w roku 1913: dwutygodnik 
Echo Polskie. Miało ono charakter 
ogólnoinformacyjny z pewnymi tenden
cjami socjalistycznymi. Jego redakto
rem był początkowo S. Olszewski, na
stępnie nauczyciel W. Paczyński. Echo 
Polskie ukazywało się do maja 1915 
roku. Drugim pismem polskim w Ar
gentynie były założone nieco póź
niej Wiadomości Polskie, redagowane 
przez dr Jasińskiego i St. Pyzika, na-
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stąpnie (od marca 1919 r.) Słowo Pol
skie, które zastąpił w 1924 r. wycho
dzący do dzisiaj Głos Polski. Jego 
pierwszym redaktorem był Władysław 
Jakubowski. 

Bibliografia 
wydawnictw emigracyjnych 

Janina Zabielska przygotowała do 
druku drugi tom bibliografii emigra
cyjnej. Pierwszy tom Bibliography of 
Books in Polish or Relating to Poland, 
Published Outside Poland, wydany po
wielaczowo, obejmował okres od wy
buchu II wojny światowej do 1951 r. 
i zawierał opis 5.625 druków jakie uka
zały się poza krajem. Został on wy
dany przez Bibliotekę Polską w Lon
dynie. Drugi tom obejmuje okres 
1952-58 oraz zawiera uzupełnienia do 
tomu I-go. Mimo że oba tomy obej
mują około 9.000 opisów druków, bi
bliografia nie jest kompletna z powo
du trudności w uchwyceniu wszystkich 
ogłoszonych przez Polaków prac dru
kowanych, szczególnie ogłaszanych po
za Anglią przez polskich uczonych w 
czasopismach obcych. 85°/o druków po
danych w 'bibliografii Zabielskiej jest 
w posiadaniu londyńskiej Biblioteki 
Polskiej. 

Jubileusz „Wiadomości Polskich" 
Pismo Polaków w Australii i Nowej 

Zelandii Wiadomości Polskie obchodzi
ło swe 15-lecie. Zostało ono zapocząt
kowane w 1942 r. biuletynem wyda
wanym przez ówczesny Konsulat Ge
neralny RP. Obecne Wiadomości utrzy
mują się wyłącznie z prenumeraty 
swych czytelników. 

50-lecie „Głosu Polskiego — 
Gazety Polskiej" 

Organ Związku Narodowego Polskie
go w Kanadzie, Stowarzyszenia Pola
ków w Kanadzie i Polskiej Ligi Ka
tolickiej w Montrealu, wychodzący w 
Toronto Głos Polski — Gazeta Polska 
obchodził 50-lecie istnienia. Pismo uka
zuje się pod podwójnym tytułem od 
1945 г., kiedy to nastąpiło połączenie 
obu pism. 

BUŁGARIA 

Pierwszy przekład Marksa 
Pierwszą publikacją marksistowską 

w Bułgarii było wydrukowanie w 

1886 r. na łamach gazety sewlijewskiej 
Rosica przekładu broszury Karola 
Marksa Praca najemna i kapitał. W 
J891 r. czasopismo Den zamieściło 
Manifest komunistyczny. 

Informacje te podaje Bułgaria — 
kraj i ludzie, dwumiesięcznik wyda
wany od września br. przez Wydział 
Prasowy przy Ambasadzie Ludowej 
Republiki Bułgarii w Warszawie. 

Nakłady 
Według danych z I półrocza br. 

w Bułgarii ukazywały się 153 dzienniki 
i czasopisma, z tego 120 — centralne. 
Ukazuje się tam 12 dzienników (z tego 
8 centralnych), 35 tygodników, 5 dwu
tygodników i 66 miesięczników. 

3.700 tys. egz. wynosi łączny jedno
razowy nakład wszystkich pism, z cze
go 1.330 tys. egz. przypada na dzien
niki centralne. Największe nakłady 
jednorazowe mają: Robotniczesko Dęło, 
codzienny organ centralny КС ВРК — 
490 tys. egz., Narodna Młodeż, dziennik 
КС Demokr. Zw. Młodz. — 230 tys. 
egz., tyg. humorystyczny Sterszeł — 
225 tys. egz. i Oteczestwen Front, 
dziennik Frontu Patriotycznego — 
202 tys. egz. 

IZRAEL 

Dziennikarze — imigranci 
Dla nowych imigrantów-dziennikarzy, 

przybywających do Izraela organizo
wane są 4-miesięczne kursy dokształ
cające celem przystosowania ich do 
pracy w nowych warunkach. W pro
gramie tych kursów są podstawowe 
wiadomości o kraju, jego historii, o 
prasie i technice pracy drukarskiej 
w Izraelu oraz prowadzona jest nauka 
języka hebrajskiego. Oblicza się, że 
około 70% dziennikarzy — nowych 
imigrantów — znalazło zatrudnienie 
w swoim zawodzie. Związek Dzienni
karzy, który ma swój dom dziennika
rza im. Nachuma Sokołowa w Tel-
Avivie, udziela także różnego rodzaju 
pomocy dziennikarzom-imigrantom. 

Prasa w Izraelu — ilość — nakłady 
W 1957 r. w Izraelu ukazywało się 

20 dzienników porannych i 2 wieczor
ne, w tej liczbie 14 w języku hebraj
skim. Dzienniki te są organami partii 
politycznych lub własnością prywatną. 
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Ukazują się w objętości 4 kolumn 
z dodatkami tygodniowymi 4—6 ko
lumn. Spośród 320 periodyków 200 uka
zywało się w języku hebrajskim, pozo
stałe w 11 innych językach (m. in. 
arabskim, angielskim, bułgarskim, 
francuskim, niemieckim, perskim, pol
skim, rumuńskim i węgierskim). Naj
starsze z istniejących dzienników he
brajskich — to założone w 1918 HaArets 
i w 1925 Davar. Komunistyczny dzien
nik Kol HaAm założony został w 1947 
roku. Z dzienników obcojęzycznych 
najstarszym jest Jerusalem Post (ang.) 
zał. w 1932 r. W 1957 r. ukazywało się 
także w Izraelu 8 pism informacyj
nych, typu dzienników, wychodzących 
3 razy w tygodniu: po dwa bułgarskie, 
rumuńskie, w jidisz i po polsku No
winy Izraelskie i Nowiny Poranne). 

Według danych z marca br. ukazy
wało się w Izraelu 25 dzienników w 
tym dwa w języku polskim. Łączny 
nakład codzienny wynosił 350.000 egz., 
a w piątek (w sobotę pisma nie ukazują 
się) 430.000 egz. Dwa dzienniki dru
kowane w języku polskim to Nowiny 
i Kurier. 

Obok 14 gazet hebrajskich wychodzi 
tu 11 dzienników drukowanych w in
nych językach, czyli że ponad 40°/o 
gazet (tytułów) jest obcojęzycznych, ale, 
jak podają źródła Izraela, gazety he
brajskie mają w sumie nakłady 3 krot
nie wyższe od gazet niehebrajskich. 
Większość dzienników obcojęzycznych 
ma charakter informacyjny i me jest 
związana z ugrupowaniami politycz
nymi. 

KOREA POŁUDNIOWA 

Aresztowanie dziennikarzy w Seulu 
W Seulu aresztowany został w po

łowie sierpnia br. przez policję rządu 
lisynmanowskiego Henry Czang, dz ;en-
nikarz z pisma Korea Sun. Powodem 
aresztowania był jego artykuł ogłoszo
ny w związku z przewrotem w Iraku, 
stwierdzający, że przewrót ten został 
dokonany zgodnie z wolą narodu. Dru
gim aresztowanym dziennikarzem był 
Ham Suk Hun. Seulskie władze woj
skowe zapowiedziały podobne represje 
wobec dziennikarzy, także korespon
dentów zagranicznych, którzy w swych 
materiałach zamieszczać będą informa
cje, dotyczące spraw wojskowych w 
południowej Korei. 

NRF 
Pisma organizacji przesiedleńców 

Organizacje przesiedleńców i uchodź
ców w Niemczech zachodnich wydają 
liczne czasopisma, z których wiele dało 
się poznać jako sztandarowe organy 
rewizjonizmu niemieckiego. Organiza
cje przesiedleńców dysponują nawet 
własną agencją prasową „hvp" („Hei
mat- Vertriebenen-Presse"). Oficjalnym 
organem BvD — Bund vertriebenen 

Deutschen („Związku Wygnanych Niem
ców") jest wydawany w Bonn Ver
triebenen-Korrespondenz. 

A oto tytuły i miejsce ukazywania 
się niektórych czasopism wydawanych 
przez przesiedleńców: 

Der Sudetendeutsche — Monachium; 
Die Flüchtling s stimme — Frankfurt 

n. Menem; 
Schlesische Rundschau — Wangen; 
Der Flüchtling (socjaldemokratycz

ny) — Bonn; 
Leipziger Neuste Nachrichten 

Frankfurt n. Menem; 
Ost-West-Kurier — Brema; 
Potsdamer Tageszeitung — Berlin 

zach.: 
Der Vertriebene — Berlin; 
Heimat und Volk — Düsseldorf; 
Das Ostpreussenblatt — Hamburg; 
Heimat-Warte — Brunświk; 
Wegweiser für Heimatvertriebene — 

Frankfurt n. Menem, 
Zelisschrift für Ostforschung — Mar

burg; 
Die Brücke — Monachium; 
Donauschwäbische Rundschau — 

Karlsruhe; 
Der Schlesier — Recklinghausen. 
Już samo zestawienie tytułów wska

zuje jakim celom służą te pisma. 

STANY ZJEDNOCZONE 
„Głos Ameryki" 

Kongres Stanów Zjednoczonych prze
znaczył 10 milionów dolarów na wzmoc
nienie sieoi radiowej „Głosu Ameryki". 
Na wschodnim wybrzeżu USA zapro
jektowano nowe, potężne stacje na
dawcze o wielkim zasięgu. 

Wspomniane 10 min dolarów to część 
27-milionowego projektu rozbudowy 
„Głosu Ameryki", przewidującego w 
najbliższych 3 latach budowę 6 stacji 
po 250 KW i 6 krótkofalowych po 
500 KW. Pierwsze z tych stacji maja 
rozpocząć nadawanie audycji w końcu 
1959 roku. 
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Obecnie „Głos Ameryki" ma 13 stacji 
po 100 KW (Bremtwood w stanie Long 
Island, Schenectady w st. N. York, 
Bound Brook i Wayne w stanie N. Jer
sey), oraz 13 stacji transmisyjnych, 
z których najsilniejsze są w Tangerze, 
Monachium, na Filipinach i Okinawie 
oraz mniejsze w Woofferton (W. Bry
tania), Salonikach i na kutrach przy
brzeżnych koło Rodezji, Cejlonu i Wysp 
Hawajskich. 

Pisma pewnego „Kongresu" 
Tak zwany „Kongres Wolności Kul

tury", organizacja, która ma być prze
dłużeniem propagandy amerykańskiej 
w europejskie sfery intelektualne, wy
daje kilka pism. Dały się one poznać 
z licznych wypadów przeciwko krajom 
socjalizmu. Oto ich tytuły: Encounter 
(w języku angielskim, 16 tys. egzempl.) 
francuski Preuves, niemiecki Mo
nat, włoskie Tempo Présente, hiszpań
skie Quaräemos i pismo przeznaczone 
dla Indii Quest. 

SZWECJA 

Likwidacja „Morgon Tidningen" 
Kierownictwo szwedzkiej partii so

cjaldemokratycznej podjęło w paź
dzierniku br. decyzję o likwidacji 
dziennika Morgon Tidningen, który 
od 70 lat był oficjalnym organem tej 
partii. Decyzja została podyktowana 
trudnościami finansowymi. 

Po likwidacji Morgon Tidningen par
tia socjaldemokratyczna i rząd szwedz
ki nie będą miały swego oficjalnego 
organu prasowego. Nieoficjalnie rolę 
tę będzie spełniał dziennik Stockholms 
Tidningen, zakupiony przed dwoma 
laty wraz z popołudniówką Aftonbladet 
przez ogólnokrajową organizację zwią
zków zawodowych. 

Do 1956 oba te pisma były własno
ścią rodziny wielkich przemysłowców 
Kreugerów i wówczas Stockholms Tid
ningen był oficjalnym organem partii 
liberalnej. 

Dziennikarze z Morgon Tidningev 
oraz wyposażenie redakcji tego pisma 
zostają przekazani do dyspozycji dzien
nika Stockholms Tidningen. 

WĘGRY 

Reaktywowanie związku dziennikarzy 
Obradująca 31 maja i 1 czerwca kra

jowa konferencja Związku Dziennika
rzy Węgierskich była pierwszym tego 
rodzaju zjazdem na Węgrzech od 7 lat. 

Po l,ö rocznej przerwie Związek Dzien
nikarzy Węgierskich stał się z po
wrotem organizacją autonomiczną. 

Prezesem Związku wybrany został 
Arpad Szakasits, wieloletni działacz 
socjalistyczny, polityk i dziennikarz 
z zawodu, który był po wojnie dru
gim z kolei po Tildym prezydentem 
Republiki Węgierskiej. Szakasits aresz
towany w związku ze sprawą Rajka 
przebywał przez kilka lat w więzieniu. 
Obecnie jest sekretarzem Węgierskiego 
Komitetu Frontu Narodowego. Komi
saryczny, do zjazdu, przewodniczący 
Związku Siklasi wybrany został sekre
tarzem nowego zarządu Związku Dzien
nikarzy Węgierskich. 

„Esti Hirlap" 
Jedyna budapeszteńska popołudniów

ką Esti Hirlap stała się organem bu
dapeszteńskiego komitetu partili. W 
związku z tym nastąpiły zmiany per
sonalne w redakcji, im. in. na stano
wisku redaktora naczelnego. 

Nowa siatka płac dziennikarskich 
Od 1 lipca obowiązuje na Węgrzech 

nowa siatka płac dla dziennikarzy. 
W praktyce większość redakcji wpro
wadziła ją od 1 września, płacąc wy
równanie wstecz. Nowe płace są wyż
sze przeciętnie o ponad 20°/o. Pensje 
dziennikarzy zatrudnionych na stałe 
w redakcji wahają się od 2 do 3 tys. 
forintów. 

WŁOCHY 
Socjologiczne badania 

w dziedzinie radia i telewizji 
W Mediolanie przy tamtejszym Uni

wersytecie Katolickim istnieje utwo
rzony z inicjatywy UNESCO Ośrodek 
Europejski Badań Socjologicznych 
w dziedzinie Radia i Telewizji. Ośrodek 
ten pracuje w ścisłym kontakcie z In
stytutem Psychologii tego uniwersy
tetu założonym i kierowanym przez 
ojca Agostino Gemelli, zarazem rektora 
uniwersytetu. Kierownikiem Ośrodka 
jest socjolog prof. Alfred McClung Lee 
profesor Brooklyn College w Nowym 
Jorku. UNESCO wyposażyła Ośrodek 
w najnowsze aparaty statystyczne, po
maga w tworzeniu biblioteki specjali
stycznej i finansuje Ośrodek wraz 
z rządem włoskim. 

Zadaniem Ośrodka jest kształcenie 
młodych naukowców przygotowanych 
do badań nad nowoczesnymi słuchowo-
obrazowymi środkami informacji, zbie
ranie i analizowanie danych z zakresu 
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oddziaływania radia i telewizji, jako 
środków informacji, oświaty i propa
gandy. Specjalne grupy studentów 
Ośrodka analizują programy radia i te
lewizji włoskiej, asystując także przy 
realizacji programów w studio radio
wym. 

W lecie br. z inicjatywy Ośrodka od
była się pod przewodnictwem prof. 
Lee konferencja poświęcona omówieniu 
społecznych skutków radia i telewizji. 
Wzięli w niej udział specjaliści w dzie
dzinie badania opinii publicznej, pro
pagandy i informacji z terenu Włoch. 

WIELKA BRYTANIA 

Zmarł Brendan Bracken 
Był on w czasie ostatniej wojny 

światowej ministrem informacji w rzą
dzie brytyjskim i zdobył sobie wów
czas sympatię dziennikarzy angielskich 
za to, że wprowadził umiar do cenzu
ry wojennej. Łączyły go bliskie sto
sunki z Churchillem, który przy po
mocy znanego z niedyskrecji Brackena 
puszczał w obieg hurraoptymistyczne. 
a niby to poufne ploteczki. 

Bracken nie cieszył się natomiast 
sympatią wśród antyradzieckich dzien
nikarzy polskich w Londynie, gdyż to 
właśnie en w 1944 r. cofnął za napa
stliwe artykuły przeciw Związkowi 
Radzieckiemu przydział papieru Wiado
mościom PoUkirn. 

New Statesman (z 16. 8. br.) ш ar
tykule poświęconym Brackenowi stwier
dził m. in., że uwolnił on ministerstwo 
informacji od biurokratycznej rutyny 
i był zwolennikiem liberalnej polityki 
wobec prasy (np. sprzeciwiał się re
presjom wobec Daily Worker). 

Prasa i telewizja 
Oblicza się, że w ciągu ubiegłego 

roku sprzedaż dzienników angielskich 
spadła o 700.000 egz. Znamiona kryzy
su obserwuje się także w grupie nie
licznych zresztą tygodników angiel
skich. W styczniu br. przestał się uka
zywać, wychpdzący od wielu lat w 
Londynie, tygodnik Truth. Również 
Lady Rhondda, właścicielka tygodnika 
Time and Tide doszła do wniosku, 
że zbyt wiele ją kosztuje dokładanie 
znacznych sum w celu utrzymania 
pisma. Pozostają więc właściwie tylko 
cztery poważniejsze tygodniki w An
glii, a to Spectator, New Statesman, 
Economist i Tribune, przy czym na j 
wyższy nakład wśród tych pism po
siada New Statesman — 78 tys. egz., 

co w przeszło 50-milionowej Anglii 
trudno uznać za nakład wysoki. (We 
Francji sytuacja tygodników podobne
go typu jest lepsza, bo utrzymało się 
ich kilkanaście). 

Szukając przyczyn tej sytuacji w 
prasie angielskiej wskazuje się przede 
wszystkim na telewizję. Gwiazdy te
lewizji cieszą się dziś takim rozgłosem 
i powodzeniem jak niegdyś cieszyli 
się nim sławni publicyści. Prasa popu
larna, sensacyjna przyzwyczaiła czy
telników do szukania na swych ła
mach rozrywki. Obecnie lepszą formę 
rozrywki daje telewizja i zajmuje część 
tego czasu, jaki czytelnik przeznaczał 
dla gazety. Wreszcie argument, który 
w świecie kapitalistycznym zdaje się 
mieć największą wagę: ogłoszeniodaw
cy odwracają się od prasy, lokując 
pieniądze przeznaczone na ogłoszenia 
w telewizji. Reklama telewizyjna rna 
być znacznie skuteczniejsza. A bez 
ogłoszeń żadne pismo w Anglii nk? 
może się utrzymać. 

ZWIĄZEK RADZIECKI 
Uchwała КС KPZR 

Komitet Centralny KPZR podjął 
uchwałę „O poważnych niedociągnię
ciach w rozpatrywaniu listów, skar> 
i zażaleń ludzi pracy". Uchwała ta 
m. in. odnośnie prasy stwierdza: 

Kolegiom redakcyjnym centralnych 
i terenowych pism poleca się systema
tycznie publikować materiały, artykuły, 
konsultacje, odpowiedzi na pytania 
czytelników wyjaśniające ustawy i u-
chwały organów władzy radzieckiej 
oraz sposób ich stosowania; podjąć 
konkretne środki dla usprawnienia pra
cy działów korespondencji; informować 
opinię publiczną o wszelkich przeja
wach biurokratyzmu i mitręgi w roz
patrywaniu zażaleń i skarg, mających 
miejsce w urzędach, centralnych za
rządach i przedsiębiorstwach; regular
nie zamieszczać listy czytelników mó
wiące o wynikach rozpatrywania skarg 
i zażaleń. 

Prasa związkowa 
Radzieckie związki zawodowe wy

dają 2.647 pism o jednorazowym na
kładzie 7 mil. egz. Jeden tylko organ 
WCSPS Trud ma blisko 1 milion egz. 
nakładu. 

W pierwszej połowie września od
była się w Moskwie narada radziec
kiej prasy związkowej z udziałem 500 
osób, reprezentujących pisma wydawa-



Z kraju, i ze świata 203 

ne przez związki zawodowe. W czasie 
narady wygłosił referat z ramienia 
WCiCPS W. Griszin stwierdzając, 
że centralnym zadaniem tej prasy 
winno być mobilizowanie mas do walki 
o dalszy rozwój i postęp techniczny 
wszystkich gałęzi gospodarki narodo
wej, do walki o maksymalne wykorzy
stanie wszystkich rezerw gospodar
czych, dla szybszego wzrostu produkcji 
i dalszego podniesienia stopy życiowej 
mas pracujących. Powiedział on także, 
że rozwój i udoskonalenie prasy związ
kowej jest jednym z najważniejszych 
warunków pomyślnego wykonania wiel
kich zadań wysuniętych przed związ
kami zawodowymi przez KPZR. 

Prasa Komsomołu 
Komsomol posiada około 170 wy

dawnictw periodycznych o łącznym na
kładzie 13 milionów egzemplarzy. 
Komsomolska Prawda, dziennik ra
dzieckiej młodzieży, który w grudniu 
ub. roku obchodził jubileusz wydania 
10 tysięcznego numeru, ma nakład się
gający 2.300 tys. egz. 

Studia 
13 radzieckich uniwersytetów posiada 

wydziały dziennikarskie. W roku szkol
nym 1957/58 studiowało na nich 5.265 
osób, w tym 2.250 korespondencyjnie 
lub na kursach wieczorowych. W ciągu 
4 lat (do 1957 r. włącznie) wydziały 
dziennikarskie uniwersytetów opuściło 
przeszło 2.000 absolwentów. 

Polski numer „Izwiestii" 
Z okazji Święta Odrodzenia Polski 

22 lipca redakcja radzieckiego dzien
nika Izwiestia wydała specjalny numer 
poświęcony Polsce. Numer ten zawie
rał między innymi wypowiedzi I se
kretarza КС PZPR Władysława Go
mułki pt. „Naszym braciom — ludziom 
radzieckim" oraz artykuł premiera 
Cyrankiewicza pt. „Polska na drodze 
do socjalizmiu". 

Odmowa wiz 
Władze holenderskie odmówiły w le

cie wizy dziennikarzowi radzieckiego 
pisma Nowe Czasy W. Zagładinowi. 
Redakcja tego tygodnika podaje, że 
jest to drugi wypadek odmówienia wi
zy dla wysłannika Nowych Czasów 
do krajów zachodnio-europejskich. Po
dobną dyskryminację sprzeczną z za
sadami wymiany kulturalnej między 
krajami, stosują władze francuskie, 
odmawiając nawet wiz tranzytowych 
dziennikarzom Nowych Czasów. Na 
podstawie anachronicznej ustawy z 
1951 r. istnieje we Francji zakaz kol
portażu szeregu pism radzieckich, tak
że Nowych Czasów. 

Redakcja tego tygodnika podkreśla 
równocześnie, że wielu koresponden
tów Nowych Czasów odwiedziło w 
ostatnich latach Anglię, NRF, Włochy, 
Belgię, Szwecję, Japonię i inne kraje 
kapitalistyczne, a wielu dziennikarzy 
z krajów kapitalistycznych przyjeżdża
ło bez przeszkód do Związku Radziec
kiego. 

Prasa polska w ZSRR 
268 dzienników i czasopism polskich 

jest na liście prasy zagranicznej, jaką 
prenumerować mogą czytelnicy ra
dzieccy. Rozprowadzenie prasy polskiej 
w ZSRR zostało znacznie usprawnione 
i np. dzienniki docierają do radziec
kich odbiorców na drugi dzień po ich 
ukazaniu się w Polsce. Począwszy od 
przyszłego roku czołowe dzienniki 
i najpopularniejsze czasopisma polskie 
będą sprzedawane również w kioskach 
ulicznych. 

Elektronowy automat fotograficzny 
Radziecka eksperymentalna fabryka 

maszyn poligraficznych przystąpiła do 
seryjnej produkcji elektronowych au
tomatów fotograficznych. Przygotowują 
one klisze dla gazety w ciągu 20 mi
nut. Wymiary klisz 350X400 mm. 
Pierwsze tego typu automaty wysta
wiono na wystawie w Brukseli i na 
wystawie w Osaka (Japonia). 
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AKTUALNE PROBLEMY DOKU

MENTACJI. Kwartalnik. R. 1 : 1958, 
nr 1/3, marzec. Format 28,5X20; s. 162. 
Wydawn. Centr. Instytut Dokumentacji 
Nauk Techn. Redakcja: Warszawa, Al. 
Niepodległości 188. 

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZ
NY. Biuletyn Informacyjny Wojew. 
Ośrcdka Instr. Metodycznego ŁDK. R. 1 : 
1958, nr 1, styczeń-luty. Format 20,5; 
X 14,4, s. 31. Wyd. Łódzki Dom Kultury, 
Łódź, ul. Traugutta 18. Nakład 1000 egz. 

BIULETYN INFORMACYJNY WO
JEWÓDZKIEGO KOMITETU ZSL w 
Koszalinie. Kwartalnik. R. 1: 1958, 
nr 1, styczeń/marzec. Format 19,5X14, 
s. 4. Koszalin. Nakład 1000 egz. 

BIULETYN. KULTURA — OSW4A-
TA — DOLNY ŚLĄSK. Kwartalnik. 
R. 1: 1958, nr 1, styczeń/marzec. For
mat 29,5X20,5, s. 24, ilustr., nuty. For-
Wydział Kultury Wojew. Rady Narodo
wej, Ośrodek Metod. Pracy Kulturalno-
Oświiatowej Woj. Domu Kultury, Dol
nośląskie Tow. Oświaty; Związek Tea
trów i Chórów Ludowych. Redakcja: 
Wrocław, ul. Mazowiecka 7. 

BIULETYN MINISTERSTWA KUL
TURY I SZTUKI. R. 1: 1958, nr 1, 
30 stycznia 58. Form. 30,5X21,5, s. 12. 
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwa 
Gospodarcze. Redakcja: Warszawa, ul. 
Krakowskie Przedmieście 15/17. 

BIULETYN NAUTOLOGICZNY. Mie
sięcznik. R. 1: 195'8, nr 1/2, styczeń/luty. 
Form. 20,5X14,5, s. 43. Wyd.: Rada 
Główna Polskiego Towarzystwa Nauto-
logicznego. Adm., Gdynia 10, Orłowo, 
ul. Prizebendowskiego 3, m. 4. Nakład 
1000 egz. 

BJULLETEN ORGANIZACJI SO-
TRUDNICESTVA ZELEZNYCH DO-
ROG OSZD. Komitet po Żele zn od or oz-
nomu transportu OSZD. Dwumiesięcz
nik. R. 1: 1958. Form. 29,5X21; s. 24. 
Wydawnictwa Komunikacyjne. Redak

cja: Warszawa 67. ul. Hoża 63/65. Na
kład 7000 egz. 

BIULETYN POLONISTYCZNY. Czę
stotliwość nieokreślona. R. 1: 1958, z. 1. 
Form. 28X20; s. 70. Wyd. PAN War
szawa, Instytut Badań Literackich. 

BIULETYN REJONOWYCH KONFE
RENCJI PEDAGOGICZNYCH. Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Dwumiesięcz
nik. R. 1: 1958, nr 1, maj. Form. 23,5X17: 
s. 63. Wyd. Wydz. Pedagogicznego 
Z.G.Z.N.P. „Wspólna Sprawa". Redak
cja: Warszawa, Spasowskiego 6/8. Na
kład 4650 egz. 

CZŁOWIEK W CZASIE I PRZE
STRZENI. Kwartalnik Polskiego Tow. 
Antropologicznego. R. 1- 1958, zesz. 1. 
maj. Form. 24X17; s. 58. PWN. Za
rząd Główny Polsk. Tow. Antropolo
gicznego. Redakcja: Białystok 1, skrz. 
poczt. 108. Nakład 1000 egz. 

ELEWACJA. Miesięcznik, dodatek do 
czasopisma Budownictwo Mieszkanio
we. R. 1: 1958. Form. 28,5X20; s. 12. 
Wyd. Biuro Pomocy Technicznej. Ad
ministracja: Warszawa, ul. Wilcza 22. 

GLOS BIBLIOTEKI. Biuletyn Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Krakowie. R. 1: 1958, nr 1, maj. Form. 
30X21; s. 16 (powiel.). Kraków, Bibl. 
Jagiellońska. Nakład 500 egz. 

MAŁOPOLSKIE STUDIA HISTO
RYCZNE. Kwartalnik Polskiego Tow. 
Historycznego. Oddziały w Kielcach, 
Krakowie, Nowym Sączu. Przemyślu 
i Sandomierzu. R. 1: 1958, zesz. 1, kwie
cień. Form. 24,5X17,5; s. 85, 1 nłb. PWN. 
Adm.: Kraków, ul. Sienna 16. Nakład 
1150 egz. 

MATERIAŁY REPERTUAROWE I 
INFORMACYJNE. Kwartalnik. R. 1: 
1958, nr 1, styczeń/marzec. Format 
23,5X17; s. 125. Wydawn. Tow. Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej. Czasopismo 
wznowione. Poprzedni okres — pt. 
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Materiały Repertuarowe i Metodyczne. 
R. 1 : 1956, nr 1/2 styczeń/luty, ostatni 
R. 1956, nr 8/9, wrzesień/grudzień. Re
dakcja: Warszawa, Kredytowa 5/7. 
Nakład 7000 egz. 

NAD WARTĄ. Miesięcznik. Magazyn 
regionalny. Częstochowa, Zawiercie, 
Myszków, Radomsko, Kłobuck, Pajęcz
no, Wieluń. R. 1: 1958, nr 1: marzec. 
Form. 47X31,5; s. 8, ilustr. Częstochowa. 

NASA KULTURA. Miesięcznik. Lite
ra turnyj ta populiarno-naukovyj doda
tek „Naseho Slova". Form. 31X23; s. 16. 
Wydawnictwo: Zarząd Główny Ukraiń
skiego Tow. Społ. Kulturalnego. Red.: 
Warszawa, ul. Wiejska 14. 

P. E. N. Bulletin du Centre Polonais. 
R. 1; 1958, nr 1; juin, 19,5X12,5; s. 89. 
Redakcja: Warszawa, Penclub, Pałac 
Kultury i Nauki. Nakład 2000 egz. 

PERSPECTIVES POLONAISES. Re
vue Mensuelle. R. 1: 1958, nr 1. Mai. 
Form. 22,5X15; s. 103, 1 nib., tabl. 4. 
Redakcja: Warszawa, Pałac Kultury 
i Nauki, 17 p. (wydaje Komitet Redak
cyjny). 

POLISH MARITIME NEWS. Dwu
miesięcznik. R. 1: 1958. Form. 29,5X21; 
s. 15. Wydawn.: Polish Chamber of 
Foreign Trade. Redakcja: Gdynia, ul. 
Pułaskiego 6. 

POLISH PERSPECTIVES. Monthly 
Review. R. 1: 1958, nr 1. May. Format 
22,5X15; s. 95. Redakcja: Warszawa, 
Pałac Kultury i Nauki, 17 p. (Wydaje 
Komitet Redakcyjny). 

POZNAJ SWÓJ KRAJ. Miesięcznik. 
R. 1: 1958, nr 1, styczeń, Wyd. Mini
sterstwo Oświaty, Warszawa, all. I Ar
mii W. P. 25. 

PRACE I MATERIAŁY MUZEUM 
ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRA
FICZNEGO W ŁODZI. Seria Archeo
logiczna. R. 1: 1958. Format 24X16,5; 
s. 218. Wydawnictwo Muzeum Arche
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 
Nakład 565 egz. 

PROBLEMY POKOJU I SOCJALIZ
MU. Mies, teoretyczny. R. 1: 1958, nr 1, 
sierpień 1958. Wyd. Prasa Krajowa. 
Redakcja: Warszawa, Kredytowa 1. 
Nakład 30 000 egz. 

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNA. Kwar
talnik. Organ Polskiego Tow. Zoolo
gicznego. R. 1: 1958, nr 1, styczeń. 
Form. 30X21; s. 92. Wyd. PWN. Re

dakcja: Instytut Zoologiczny Uniwer
sytetu, Wrocław, ul. Sienkiewicza 21. 

RUCH FILOZOFICZNY. Kwartalnik. 
T. XVIII, nr 1—3, 1958. Wydawnictwo: 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Re
dakcja: Toruń, Uniwersytet. 

RUCH PRAWNICZY I EKONOMICZ
NY. Kwartalnik. Organ Wydziału Pra
wa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poz
naniu. R. 20: 1958, z. 1, marzec, 24'--. 
16,5; s. V + 3nlb. + 397. PWN. Redakcja: 
Poznań, ul. Armii Czerwonej 90, Coli. 
Iuridicum U. A. M., рок. 87. Czasopi
smo wznowione. Poprzedni okres: R. 1: 
1921, od R. 5: 1925 pt. Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny; ostatni 
przed przerwą: R. 19: 1939, z. 3. 

SPOJRZENIE. Ilustrowany magazyn. 
Tygodniowy dodatek do Gazety Pomor
skiej. R. 1: 1958. Format 54X37,5. Re
dakcja: Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1. 

SPRAWOZDANIA Z PRAC NAUKO
WYCH WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZ
NYCH. Dwumiesięcznik. R. 1: 1958. 
Format 23,5X16,5; s. 155. Wydawnictwo 
PAN. Redakcja: Warszawa, Pałac 
Kultury i Nauki. Nakład 810 egz. 

TEATR LUDOWY. Miesięcznik. R. 1: 
1958. Wydawnictwo: Zarząd Główny 
Związku Teatrów i Chórów Ludowych. 
Redakcja; Warszawa, ul. Reja 9. Mie
sięcznik ten istniał od lat 50, w roku 
1949 został zlikwidowany, obecnie wzno
wiono go pod redakcją Z. Kwiecińskie
go, nawiązując do tradycji Związku 
Teatrów i Chórów Ludowych, związa
nych z nazwiskiem Jędrzeja Cierniaka. 
Nakład 10 000 egz. 

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. Dwu
miesięcznik. R. 1: 1958, nr 1: styczeń/ 
luty. Format 24X16,5; s. 84. Nakład 
6470 egz. Organ Ministerstwa Oświaty, 
poświęcony nauczaniu historii, redago
wany przy współudziale Pol. Tow. Hi
storycznego, Kraków, Straszewskiego 
22. Czasopismo wznowione. Poprzednio 
wychodziły: Wiadomości Historyczne. 
R. 1: 1948, nr 1: styczeń/marzec; ostatni 
R. 6: 1953, nr 2 (26): marzec/kwiecień; 
Polska i Świat Współczesny. R. 1: 1948, 
nr 1: styczeń/marzec; ostatni R. 6: 1953. 
nr 2 (26) marzec/kwiecień. Czasopisma 
te po połączeniu się w 1953 r. wycho
dziły pt. Historia i Nauka o Konsty
tucji. R. 1: 1953, nr 1, maj/czerwiec, 
ostatni R. 5: 1957, nr 6: listopad/gru
dzień. 
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WIADOMOŚCI INSTYTUTU ME
LIORACJI I UŻYTKÓW ZIELONYCH. 
Częstotliwość nieokreślona. R. 1: 1958. 
Format 24X17; s. 196. Wyd. PWRiL. 
Redakcja: Warszawa, Warecka l i a . 
Nakład 1050 egz. 

ZARANIE ŚLĄSKIE. Kwartalnik. 
R. 20: 1957, z. 1/2: lipiec/grudzień. Form. 
24X17; s. 142+1 nlb., tabl. 2, ilustr. 
Czasopismo założone w 1907 r. Wzno
wione po raz drugi po wojnie. Poprzed
ni okres R. 16: 1945, nr 1 — ostatni 
przed przerwą R. 19, z. 2, 1948. Wy
daje Śląski Instytut Naukowy, Kato
wice, Francuska 12. 

WESOŁA KRZYŻÓWKA. R. 1: 1958, 
nr 1. Format 20,5X14,5; s. 32. Wyd. 
MON. Redakcja: Warszawa, Grzybow
ska 77. Nakład 50 000 egz. 

ZEITSCHRIFT DER ORGANISA
TION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT 
DER EISENBAHNEN OSShD. Das Ko
mitee für Eisenbahnverkehr OSShD. 
Dwumiesięcznik. Format 29,5X21; s. 24. 
Wydawnictwa Komunikacyjne. Redak
cja: Warszawa 67, Hoża 63/65. Nakład 
3000 egz. 

PRZESTAŁY SIĘ UKAZYWAĆ 

INWALIDA. Dwutygodnik społecz
no-polityczny. Wyd. Zarząd Główny 
Związku Inwalidów PRL. Redakcja: 
Kopernika 3. Czasopismo założone w 
1919 r. Przestało się ukazywać z dniem 
1 czerwca 1958 r. Ostatni niumer 10-ty 
z datą 31 maja 1958 r. 

KURIER SPORTOWY. Dwutygodnik. 
Wyd. Spółdzielnia Pracy Wydawn. 
Sportowa. Redakcja: Poznań, Grun
waldzka 19. Przestało się ukazywać 
1 lipca 1958 r. 

OGRÓD, PARK, KRAJOBRAZ. Re
dakcja: Warszawa, N. Świat 43/14. 
Ostatni nr 3, maj/czerwiec. Przestało 
się ukazywać 1 sierpnia 1958 r. 

PRAWO ZA GRANICĄ. Kwartalnik. 
Wydawnictwa Prawnicze. Redakcja: 
Warszawa, Świerczewskiego 127. Ostat
ni nr 1/2 1958. 

REKLAMA. Dwumiesięcznik. Wyd. 
Przemysłu Lekkiego i Spożywczego. 
Warszawa, Senatorska 14. Przestało się 
ukazywać 1 sierpnia 1958. 

RUCH TURYSTYCZNY. Kwartalnik. 
Wyd. Szkoła Główna Planowania i Sta

tystyki. Wydział Handlu Zagraniczne
go. Redakcja: Warszawa, Rakowiecka 
6. Przestało się ukazywać 1 lipca 
1958. 

TECHNIKA KINEMATOGRAFII. 
Wyd. Filmowa Agencja Wydawnicza. 
Redakcja: Warszawa, Żurawia 24 a. 
R. 1: 1955, zeszyt 1, grudzień. Ostatni 
R. 4: 1958, zeszyt 10. Tematykę podjął 
miesięcznik Kinotechnik. 

TRANSPORT. Miesięcznik. Wydaw
nictwa Komunikacyjne. Redakcja; Żu
rawia 3. Nie ukazuje się od 1 sierpnia 
1958. 

ZIEMIA KIELECKA. Miesięcznik. 
Wyd. Woj. Dom Kultury. Kielce. Nie 
ukazuje się od 1 kwietnia 1958. 

ZMIANA TYTUŁÓW 

Dziennik Zachodni (Wieczór). Dzien
nik. Wyd. RSW „Prasa". Redakcja, 
Katowice, ul. Młyńska 9. O b e c n i e : 
WIECZÓR. 

Rybak Morski i Ster. Tygodnik. Wyd.: 
Wydawnictwo Morskie. Redakcja: Gdy
nia, Waszyngtona 34. (Rybak Morski, 
R. 1: 1952, nr 1: 1—5 paźdz., ostatni 
R. 7: 1958, nr 26, 28 czerwca; Ster. 
R. 1: 1951, nr 1: luty, ostatni R. 8: 
1958, nr 26 (218): 29 czerwca). O b e c 
n i e : TYGODNIK MORSKI R. 1: 1958, 
nr 1: 13 lipca. 

Sobótka. Kwartalnik. R. 1; 1946. 
Ostatni R. 12: 1957, nr 2. Wyd. Wro
cławskie Tow. Miłośników Historii. Re
dakcja: Wrocław, Szewska 49. O b e c 
n i e : ŚLĄSKI KWARTALNIK HISTO
RYCZNY SOBÓTKA. R. 13: 1958, 
nr 1, maj. 

Quarterly Review of Publications. 
Kwartalnik. Pismo PAN, Ośrodek 
Rozp. Wydawnictw Naukowych. Wyd. 
Ossolineum. Redakcja: PAN, War
szawa, Pałac Kultury i Nauki (W roku 
1955 ukazały się zeszyty 1, 2, 3, 4, po 
czym nastąpiła przerwa). O b e c n i e : 
REVIEW OF SCIENTIFIC PUBLICA
TIONS ukazuje się w 3-ch seriach. 
Seria A: SOCIAL SCIENCES; B: BIO
LOGICAL SCIENCES; C: PURE AND 
TECHNICAL SCIENCES. 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI 

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA — 
GOSPODARKA CIEPLNA. Wyd. Nacz. 
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Organiz. Techn'iczna i Min. Energetyki. 
Redakcja: Warszawa, ul. Czackiego 3/5. 
D o t y c h c z a s dwumiesięcznik. Nr 
3/4 (maj—czerwiec), ukazał się jako 
numer podw. i o b e c n i e wychodzi 
jako miesięcznik. 

PROJEKT. Wyd. „Sztuka". Redakcja: 
Warszawa, Krak. Przedmieście 5. W 
roku 1956 ukazały się 2 numery 1 i 2, 
wydawane jako kwartalnik, po czym 
nastąipiła przerwa. W czerwcu 1957 za
czął ukazywać się jako miesięcznik. 
Wyszło 6 numerów. Od 1 stycznia 
1958 r. — 10 razy w roku. 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Wyd. 
Stow. Naukowo-Technicznego Inżynie
rów i Techników Przemysłu Spożyw
czego. Redakcja: Warszawa, Czackiego 
3/5. D o t y c h c z a s : miesięcznik. 
O b e c n i i e : od października 1958 r. 
kwartallnik (X. XI, XII). 

WARMIA I MAZURY. Wyld. RSW 
„Prasa", Olsztyn, Szreibera 11. D o 
t y c h c z a s ; dwutygodnik: O b e c n i e : 
od 1 lipca 1958 tygodnik. Czasopismo 
zmieniło również w y d a w с ę, od 
1 maja 1958. Obecnie wyd. Stow. Społ. 
Kulturalne „Pojezierze". 
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BARBARA LUBIENIECKA MACIEJ CZUbA 

Zmarła 7 stycznia 1958 r. w War
szawie. 

Ur. w Warszawie 4. VII. 1923 r. Pod
stawową szkołę J. Taczanowskiej ukoń
czyła w Warszawie, po czym uczęszcza 
do gimnazjum państwowego w Byd
goszczy, gdzie pozostaje do roku 1939. 

W czasie okupacji hitlerowskiej 
uczęszcza i 'kończy tajne kursy matu
ralne prowadzone przy gimnazjum Ju
lii Siatkowskiej w Warszawie. 

W roku 1942 zostaje aresztowana 
przez Gestapo i wywieziona do obozu 
pracy na terenie Prus Wschodnich, 
skąd zbiegła. W roku 1943 pracuje 
jako robotnica w fabryce w Bydgosz
czy, a w r. 1944 po raz drugi wywie
ziona na roboty ziemne do Lubawy. 

Od roku 1949 pracuje w Gospodarce 
Planowej, początkowo jako korektorka 
i częściowo w sekretariacie redakcji. 
W roku 1950 po ukończeniu Kursów 
Administracyj>no-Prasowych, prowadzo
nych przez Polski Związek Wydaw
nictw Prasowych w Warszawie pracuje 
w Gospodarce Planowej jako redaktor 
techniczny. Od września 1950 — adiu
stuje kroniki gospodarki narodowej 
i redaguje dział współzawodnictwa 
i racjonalizatorstwa. 

Od września 1951, uczęszcza do 
Ośrodka Szkolenia Dziennikarskiego, 
zaś po jego ukończeniu pracuje w 
Sztandarze Młodych, jako reportażysta 
w dziale młodzieży robotniczej. 

Od roku 1954 pracuje w dziale listów 
i interwencji reda'kcji Kobieta i Zycie, 
współpracując jednocześnie z redakcją 
Filipinki, gdzie zamieszcza swoje felie
tony, (mc) 

*) Zwracamy się z prośbą do wszyst
kich redakcji (także pism polskich za 
granicą) oraz do oddziałów Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich o nadsy
łanie informacji biograficznych o zmar
łych w 1958 r. kolegach-dziennikarzach 
i współpracownikach naszej prasy. 

Redakcja 

Zmarł 8 maja 1958 r. w Brzesku 
(woj. krakowskie). 

Urodził się w 1889 r. w rodzinie ma
łorolnego chłopa w podkrakowskiej wsi 
Eronice. Już od młodości wyróżniał się 
samorzutnym pędem do wiedzy i ksią
żek. Szybko też zwraca na siebie uwa
gę Macieja Szarka, uznanego wte
dy pisarza i publicysty chłopskiego. 
Lata 1906-9 spędza w Czechach i Niem
czech w 'poszukiwaniu pracy, skąd 
przesyła pierwsze swe korespondencje 
na temat życia polskich emigrantów 
do Wieńca—Pszczółki — organu Sto-
jałowczyków oraz Prawdy. 

W r. 1910 wraca do kraju i pod kie
runkiem ks. Stojałowskiego zapoznaje 
się z pracą dziennikarską (m. in. opra
cowuje do druku w Wieńcu—Pszczół
ce listy czytelników). Po śmierci swego 
mecenasa (1911) wraca do wsi rodzin
nej, utrzymując jednak żywe kontakty 
z redakcjami pism ludowych — arty
kuły na tematy wiejskie i społeczno-
polityczne zamieszcza w Wieńcu— 
Pszczółce, Prawie Ludu, Prawdzie, 
Głosie Ludu i Roli. Służba w wojsku 
austriackim (1914—1916) dostarczyła 
mu materiału do cyklu opowiadań, z 
których siedem zamieścił Piast, dwa 
Prawda, i jedno Rola. W latach 1916— 
1919 pracuje w Piaście, a następnie 
(do r. 1923) z polecenia Witosa reda
guje Lud Polski. W okresie między
wojennym żywo angażuje się w życie 
polityczno-społeczne kraju. Czynny jest 
również w Małopolskim Towarzystwie 
Rolniczym, współpracuje z Przodowni
kiem Kółek Rolniczych i Młodą Pol
ską. Po wojnie szereg artykułów za
mieścił we Wsi. 

Jego publicystyka dotyczyła zawsze 
najaktualniejszych problemów wsi — 
od pierwszych korespondencji w Wień-
r.u-Pszczółce, gdzie ukazywał ciężki los 
chłopów poszukujących pracy na ob
czyźnie, do obszernych artykułów pu-
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blicystycznych pisanych [już po wojnie, 
w których zawarł wiele ciekawych spo
strzeżeń dotyczących dziś ejszego ży
cia. Wśród obszernego dorobku pisar
skiego pozostawił po sobie nieopubli-
kowany pamiętnik „W niewoli życia 
i polityki". (d) 

LUDWIK ZIELIŃSKI 
Zmarł w Olsztynie 17 maja 1958 r. 
Urodzony 26 sierpnia 1883 r w 

Swiesy, gub. czernihowskiej (ZSRR). 
Po ukończeniu Szkoły Sztuk Pięk

nych w Kijowie, w zawodzie dzienni
karskim pracował od roku 1906. 
W Dzienniku Kijowskim (1906—1917), 
w Gazecie Warszawskiej (1920—1924), 
w Dzienniku Poznańskim w r. 1924. 
Oprócz tego dorywczo pracował w Ku
rierze Warszawskim, Kurierze Czerwo
nym, Robotniku i Expressie Porannym. 

W roku 1938/39 był referentem pra
sowym Stół. Komitetu Pomocy Zimo
wej dla Bezrobotnych. 

W czasie okupacji nie pracował w za-
wodz"e. W roku 1944 był wywieziony 
przez okupanta do Moeselitz (Między
rzec, Ziemia Lubuska), gdzie zatrud
niony był jako robotnik kolejowy. 

W Olsztynie osiedlił się w czerwcu 
1945, pracując początkowo w Urzędzie 
Informacji i Propagandy, później zaś 
w Urzędzie Samochodowym, a od grud
nia 1945 w redakcji Wiadomości Ma
zurskich. W Życiu Olsztyńskim był za
trudniony od czasu powstania tej mu
tacji aż do chwili śmierci. (mc) 

STANISŁAW ORACZEWSKI 
Zmarł 23 maja 1958 roku w Warsza

wie, w wàeku 69 lat. 
Wyższe studia humanistyczne odbył 

na parys'kiej Sorbonie i Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W latach 1911—13 stu
diował również w krakowskiej Szkole 
Nauk Politycznych. Z dziennikarstwem 
związał się podczas I wojny świato
wej — pracuje w Polskiej Agencji 
Prasowej w Lozannie. W grudniu 
1919 r. wraca do kraju i angażuje się 
do służby ministerialno-dyplamatycznej. 
Do r. 1926 pracuje jako referent (pod 
kierownictwem Józefa Wasowskiego) 
w wydziale prasowym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, a następnie przez 
dłuższy okres czasu kieruje placówka
mi konsularnymi na terenie Związku 
Radzieckiego. 

Z całą energią do pracy na polu 
dziennikarskim przystępuje po roku 

1945. Początkowo pracuje w MSZ (jako 
kierownik nasłuchu radiowego) w de
partamencie prasy i informacji. W la
tach 1946—52 jest kierownikiem refe
ratu prasowego w wydziale do spraw 
Folonii zagranicznej, redagując równo
cześnie przeglądy prasy emigracyjnej. 
W październiku 1952 roku, jako emery
towany urzędnik ministerialny, przy
stępuje do współpracy z bydgoskim 
Ilustrowanym Kurierem Polskim w cha
rakterze przedstawiciela redakcji w 
Warszawie. Jako publicysta intereso
wał się przede wszystkim problema
tyką życ:a kulturalnego nie tylko w 
kraju, ale i za granicą. 

Zmarïy został dwukrotnie odznaczo
ny Srebrnym Krzyżem Zasługi. Aktyw
ny członek Stronnictwa Demokratycz
nego, (d) 

IGNACY ROBB-NARBUT 

Zmarł 28 lipca 1958 r. w Warszawie, 
przeżywszy 46 lat. 

Literat, publicysta, dziennikarz, dzia
łacz i dowódca partyzantki, oficer WP. 
Pracę dziennikarską rozpoczął w roku 
1937 w Dzienniku Popularnym, współ
pracując z innymi wydawnictwami 
KPP. W okresie wojny 1939—1945 
aktywny uczestnik ruchu oporu: od 1943 
pełni funkcję dowódcy Gwardii Ludo
wej à Armii Ludowej Warszawa— 
Lewe—Podnrejskie, oraz Okręgu czę
stochowskiego i lubelskiego. W r. 1948 
opuszcza służbę wojskową i poświęca 
się pracy literackiej — autor powieści 
..Filipinka" i „Ludzie i wydarzenia". 
Współpracował z radiem. 

Członek PZPR, władz naczelnych 
ZBoWiD, odznaczony Krzyżem Grun
waldu, Krzyżem Virtuti Militari, Sztan
darem Pracy i innymi odznaczeniami 
polskimi i radzieckimi. (d) 

MARIA 
OSTRAWICKA-SKOTNICOWA 

Zmarła 30 lipca 1958 r. w Zakopa
nem w wieku 76 lat. 

Z pochodzenia Czeszka Mara Mosko-
fovâ (Ostrawicka to pseudonim lite
racki) cd wczesnej młodości brała 
udziiał w pracy kulturalno-oświatowej 
w czeskich organizacjach w Frydku 
i Opawie. W 1910 r. wyszła za mąż za 
Polaka, artystę rzeźbiarza Józefa Skot-
nicę 1 osiadła w Zakopanem. W 1929 r. 
w czasie wspinaczki na Zamarłą Turnię 
poniosły śmierć jej dwie córki: Marze
na i Lida. 

14 — Prasa Współczesna i Dawna 
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Była rzeczniczką zbliżenia czesko-
polskiego. W 1932 r. wyda a cykl frag
mentów powieściowych pt. „Uśmiech 
Tatr". Zamieszczała swe prace przed 
wojną w wielu dziennikach m. in. 
w Glosie Narodu, Gazecie Kobiet, Ku
rierze Warszawskim, a w pierwszych 
latach po wojnie w cieszyńskim Zwro
cie, (k) 

TADEUSZ MIKULSKI 
Zmarł 26 sierpnia 1958 г., we Wro

cławiu. 
Urodzony 17 stycznia 1909 w Chobo-

towie, studia wyższe odbył w Warsza
wie (1927—1929) i Krakowie (do 1932), 
a następnie rozpoczął samodzielną pra
cę naukowo-badawczą (ze szczególnym 
uwzględnieniem historii literatury pol
skiej XVIII stulecia) na Uniwersyieo.e 
Warszawskim. W roku 1946, po habili
tacji, uzyskuje tytuł profesora Uniwer
sytetu Wrocławskiego. Jako uczony ni
gdy nie zamknął się w kręgu biblioteki 
i książki. Energiczny organizator życia 
kulturalnego w odzyskanym Wrocła-
wüu. Z jego to inicjatywy ukazuje się 
we Wrocławiu w r. 1947 1 nr Zeszytów 
Wrocławskich — kwartalnika krytycz
no-literackiego, pcd. red. A. Kowalskiej 
i Zmarłego. Pismo to w przeciągu swe
go istnienia, najpierw jako organ Koła 
Miłośników Literatury i Języka Pol
skiego we Wrocławiu (do r. 1948), a na
stępnie wydawnictwo „Ossolineum" 
(ostatni numer ukazał się w 1952 jako 
nr 3/19), skupiało twórców Dolnego 
Śląska i odegrało wybitną rolę WT ży
ciu kulturalnym tego regionu. Na ła
mach pisma Tadeusz Mikulski ogłosił 
10 obszerniejszych artykułów i rozpraw 
oraz wiele drobnych notatek. Zmarły 
był również członkiem redakcji Pamięt
nika Literackiego od wznowienia wy
dawnictwa w r. 1950 — jako organu To
warzystwa Literackiego im. A. Mickie
wicza. Z chwilą przejęcia pisma przsz 
IBL (1952) objął stanowisko redakto
ra. By obraz działalności redaktorskiej 
T. Mkulskiego był pełny, należy 
wspomnieć o Jego udziale w redagowa
niu Rocznika Wrocławskiego. 

Pełniąc stanow'sko kierownika wro
cławskiej pracowni Oświecenia IBL 
skupił wokół siebie grupę młodych lu
dzi, zajmujących się historią czasopiś
miennictwa polskiego XVIII wieku. W 
tym kręgu powstała monografia Moni
tora, bibliografia Monitora oraz Zabaw 
Przyjemnych i Pożytecznych. Tu wresz
cie we Wrocławiu pod kierownictwem 

Profesora, gromadzono materiały do hi
storii drukarstwa okresu Oświecenia. W 
pracowni tej T.Mikulski starał się reali
zować swe postulaty w zakresie badań 
nad czasopiśmiennictwem XVIII stu
lecia wysunięte na zjeździe polonistów 
w roku 1950. 

Zmarły, dwukrotny laureat nagrody 
literackiej m. Wroclaw'a, był odzna
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficersk m 
Orderu Cdrcdzen'a Polski oraz Meda
lem Dziesięciolecia. (d) 

STEFAN BOROWSKI 
Zmarł 27 sierpnia 1958 r. w Szcze

cinie, w wieku 58 lat. 
Członek ko-egium redakcyjnego Ku

riera Szczecińskiego. Z dziennikar
stwem związał się w r. 1925, debiutu
jąc w toruńskJm Słowie Pomorskim. 
W latach trzydziestych pracował w 
Gazecie Warszawskiej. Brał udział 
w redagowaniu prasy podziemnej 
w Warszawie podczas ostatniej wojny. 
Fo wojnie, rozpoczynając jak gdyby 
na nowo swą karierę dziennikarską 
od stanowiska skromnego korektora 
redakcyjnego, zdobył swą pracą pozy
cję czołowego publicysty Kuriera 
Szczecińskiego. Ceniony był w re
dakcji jako znawca polityki zagranicz
nej. Często swym piórem walczył z re
wizjonistyczną polityką zachodnio-n'e-
miecką w obronie polskości Ziem Za
chodnich. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za
sługi, Medalem Dziesięciolecia, oraz. po
śmiertnie, Złotą Odznaką Gryfa Po
morskiego przyznaną Mu przez Prez. 
V/KN w Szczecinie za Jego zasługi dla 
Ziemi Szczecińskiej. (d) 

DORIAN J. PŁOŃSKI 

Zmarł w Warszawie 29 sierpnia 
1958 r. 

Urodzony 1. XI. 1899, po ukończeniu 
studiów uniwersyteckich i uzyskaniu 
doktoratu na uniwersytecie w Wiedniu 
(1926) poświęcił się pracy dziennikar
skiej. W latach międzywojennych 
współpracuje z prasą lewicową, a jako 
cz'onek KPP uczestniczył w redagowa
niu jej wydawnictw. Przez dłuższy czas 
pełnił funkcję korespondenta zagra
nicznego prasy demokratycznej. W la
tach ostatniej wojny wydaje szereg 
czasopism polskich, żołnierskich (m. in. 
Zwyciężymy) I Dywizji Wojska Pol-
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sktego „na terenie ZSRR. Po wojnie za
kłada i redaguje przez: długi okres cza-' 
su tygodnik Żołnierz Polski. Był rów
nież założycielem i redaktorem naczel
nym magazynu ilustrowanego — Pol
ska. Współpracownik i ceniony publi
cysta „Polskiego Radia", szeregu pism 
warszawskich (m. in. Nowych Ks'ą-
żek, w których w 1. 1957/58 ogłosił 
11 recenzji). 

Odznaczony Krzyżem Grunwaldu III 
kiasy. Krzyżem Oficerskim Orderu Od
rodzenia Folski, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Orderem Czerwonej Gwiazdy 
i innymi medalami wojskowymi, (d) 

JERZY MUSZYŃSKI 

Zmarł 13. IX. 1958 we Wrocławiu 
w wieku 29 lat. 

Z zawodu prawnik. Pracę w dzien
nikarstwie rozpoczął w 1953 r. Intere
sował się zagadn :eniami politycznymi 
i kulturalnymi. Zastępca kierownika 
dolnośląskiego oddziału Polskiej Agen
cji Prasowej. (d) 

MARIAN DĄBROWSKI 

Zmarł 27 września 1958 r. w Miami, 
na Florydzie (USA). 

.Marian Dąbrowski, b. naczelny re
daktor Ilustrowanego Kuryera Codzien
nego i właściciel koncernu prasowego 
urodził się 27. IX. 1878 r. w Mielcu. Po 
ukończeniu gimnazjum II w Krakowie 
studiował naprzód prawo, a potem filo
zofię na U. J. Fracę dziennikarską roz
począł w 1901 r. w tygodniku Ilustracja 
Polska, później zaś przeniósł się do No
win. W 1903 r. objął posadę nauczyciela 
w gimnazjum w Wadowicach, ale już 
w 1906/7, za poradą prof. J. Przybyl
skiego dał sobie spokój z profesurą, nie 
czując do tego zawodu powołania. 

Po jednorocznym pobycie za granicą 
wrócił w 1908 r. do dziennikarstwa, 
jako redaktor odpowiedzialny i dyrek
tor administracyjny chadeckiego Głosu 
Narodu. Wyczuł wtedy, że wśród dzien
ników krakowskich brak jest popular
nego pisma obliczonego na masowego 
odbiorcę. Idąc tedy za przykładem wie
deńskiej Kronen Zeitung i lwowskiego 
Wieku Nowego, postanowił przystąpić 
za skromnymi funduszami do wydawa
nia popularnego dziennika. W ten spo
sób powstał Ilustrowany Kuryer Co
dzienny, którego pierwszy numer uka
zał się dnia 18 grudnia 1910 г., pomy

ślany początkowo jako popołudniówka, 
a od połowy 1915 r. jako dziennik po
raniły*). Drukowano IKC w zakładzie 
braci Koziańskich w domu narożnym 
przy ul. Krupniczej i Podwale, na ma
szynie rotacyjnej, sprowadzonej z Tur
cji w stanie już mocno zużytym. 

Kuryer szybko przyjął się w Krako
wie, a w czase wojny zaczął się roz
powszechniać po całej Polsce. Tyiko 
Warszawy nie udało się nigdy zdobyć 
Dąbrowskiemu. 

W 1922 r. IKC przeniósł się do wła
snej siedziby przy ul. Wielopole 1, czyli 
do tak zwanego Pałacu Prasy, przero
bionego z domu towarowego. W gma
chu tym parter zajmowała drukarnia, 
wyposażona w dwie maszyny rotacyjne, 
sprowadzone z Augsburga, na pierw
szym piętrze mieściła się zecernia a na 
drugim redakcja. 

W 1924 zaczął Dąbrowski wydawać 
tygodnik Światowid, a następnie Na 
szerokim świecie, Tajnego Detektyiva, 
Raz dwa trzy, Wróble na Dachu, Asa 
i drugi dziennik Tempo Dnia. 

Przez wiele lat (1921—1935) był po
słem do sejmu. Początkowo z listy' FSL. 
a po majowym przewrocie wszedł do 
se;mu, jako kandydat B.B.W.R. Był 
także radnym miejskim w Krakowie. 

WT historii prasy polskiej reprezen
tuje Dąbrowski pierwsze wielkokapita
listyczne przedsiębiorstwo wydawnicze, 
które stworzył dzięki swojej energii, 
zręczności i wybitnemu zmysłowi orga
nizacyjnemu. Umiał dobierać sobie lu
dzi i stawiać ich na właściwym miej
scu. A gdy chodziło o pozyskanie ce
nionych publicystów dla swoich wy
dawnictw, płacił im lepiej niż inni. 

Przyczynił się w pewnym sensie do 
gospodarczego podniesienia Zakopane
go, rzucając pomysł budowy kolejek li
nowych na Kasprowy i Gubałówkę. 

Tuż przed wybuchem drugiej wojny 
światowej wyjechał do Francji, a po
tem przez Hiszpanię do Ameryki. Ostat
nie lata swego życia spędził w Nowym 
Jorku i w Miami u swej córki Jadwigi 
Paschalskiej. Umarł w miejscowym 
szpitalu po dłuższej chorobie sercowej 
na atak apoplektyczny. Podobno pozo
stawił fragmenty pamiętnika. (jl) 

*) Obszerniejsze informacje o Kon
cernie IKC podał Jan P e l c z a r s k i 
„Niektóre fakty z historii Koncernu 
*IKC", Prasa Współczesna i Dawna nr 2, 
1958 r. 
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STANISŁAW KOZICKI 
Zmarł w Polanicy Zdroju 28 wrze

śnia 1958 r. 
Urodzony 5. IV. 1876 r. w Łempicach 

na Mazowszu w rodzinie dzierżawcy 
dóbr. Gimnazjum ukończył u Wojcie
cha Górskiego (1894), zaś studia wyż
sze w zakresie rolnictwa w Berlinie 
i Halli, uzyskując stopień doktora fi
lozofii w r. 1899. W latach 1899—1902 
był asystentem na Uniw. Jagiellońskim 
u prof. Jentysa przy katedrze uprawy 
roli i roślin. Równocześnie współreda
guje Tygodnik Rolniczy. 

Absorbowany w wyższym stopniu 
aktualnym życiem politycznym rezyg
nuje z kariery naukowej na rzecz dzia
łalności politycznej i publicystycznej. 
Jako członek Narodowej Demokracji 
zajmował w niej szereg czołowych sta
nowisk. Poważną rolę odegrał też w ży
ciu politycznym odradzającego się pań
stwa polskiego. W 1. 1918-20 pełnił sta
nowisko sekretarza polskiej delegacji 
na konferencję wersalską. Następnie 
piastuje mandat poselski (1922-26) i 
senatorski (1928-35); przez krótki czas 
(luty—grudzień 1926) pracuje w dy
plomacji jako poseł Rzplitej przy Kwi-
rynale w Rzymie. 

Zaznaczył się jednak nade wszystko 
jako publicysta i redaktor. Należał do 
filarów prasy N. D. Był redaktorem 
naczeilnym: Głosu Ziemi Sandomierskiej 
(1901), Polaka (1904-5), Czytelni dla 
Wszystkich (1904), Narodu (założonego 
wspólnie z K. Łazarowiczem, 1905), 
Gazety Warszawskiej (1909—1915), Og
niska (1912). 

Lata 1914—1918 spędza początkowo 
w Rosji (współpracując z Gazetą Pol
ską w Moskwie i Sprawą Polską w 

Petersburgu), a następnie w Anglii. 
Od 1917—1918 kieruje w Londynie biu
rem prasowym Komitetu Narodowego 
i wydaje Tygodnik Polski (1917-18). 
Wspó pracuje równocześnie z prasą an
gielską i francuską. Po wojnie obej
muje redakcję Kuriera Poznańskiego 
(1922-3), Przeglądu Wszechpolskiego 
1924 i — na krótki czas — Gazety 
Warszawskiej (w r. 1924) pełniąc do 
roku 1939 w tym piśmie funkcję re
daktora politycznego). Poza tym współ
pracował stale z Zorzą, Teką (Lwów), 
Gazetą Polską (Warszawa), Wiekiem 
(Warszawa), Gońcem (Warszawa), Sło
wem Polskim (Lwów), Przeglądem Na
rodowym (Warszawa), La Pologne (Pa
ryż), Myślą Narodową (Warszawa). 

W czasie II wojny światowej jest 
uczestnikiem ruchu oporu inspirowa
nego przez Stronnictwo Narodowe. 
Współpracuje m. in. z konspiracyjną 
Walką. Po wojnie sporadycznie za
mieszcza artykuły w Tygodniku Pow
szechnym, Tygodniku Warszawskim 
i Kierunkach oraz kontynuuje pracę 
nad rozpoczętą jeszcze w 1935 r. hi
storią Ligi Narodowej. Osobno ogłosił 
przed wo'jna szereg broszur i prac do
tyczących polityki zagranicznej, po 
wojnie — „Dziedzictwo polityczne 
trzech wieszczów" (W-wa 1949). Pozo
stawił po sobie 3-tomowy pamiętnik. 

(x) 

PIOTR PAWEŁ YOLLES 
Jak dowiedzieliśmy się, już po za

mknięciu niniejszego numeru, w Sta
nach Zjednoczonych zmarł były naczel
ny redaktor nowojorskiego Nowego 
Świata Piotr Paweł Yolles. Był on tak
że przez wiele lat prezesem Związku 
Dziennikarzy Polskich w Ameryce. 




