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up or ządkowanych zdań, według określonych zawierzeń autora”. To, 

doeyć foreallatyczne, ujęcie, wywołało żywę dyskusję ze etrony 

obrońców ethoeu retora, koncepcji filozoficznej towerzyszęcej 

rozwojowi retoryki cycerońsko-kwintyliańeklej.

Referatów towarzyszyła dyskusja szczelnie zapełniaJęc prog- 

raw obrad, które nie stroniły od problewów kontrowersyjnych; nie* 

klsdy przynosiły próby przezwyciężania negatywnyoh stereotypów 

naukowych, w wielu wystąpieniach łączono rozważania teoretyczne 

z będącyw ich podetawą materiałem literackim, przeto próba roz

graniczenia tych dwu aspektów badawczych musi być przyjęta Jedy

nie Jako zabieg umowny. Historia staropolskiej retoryki, jej 

tradycji i rozwoju, jest przedmiotem na tyle bogatym 1 zróżnico

wanym, że pozwala mieć nadzieję na daleze kontynuowanie 1 skute

czność ewentualnej serii zebrań, organizowanych wokół tego tema

tu.

Or Adam Karpiński

SYMPOZJUM "PRASA - POLITYKA - KULTURA"

Kowiaja Historii Prasy przy Komitecie Nauk Społecznych PAN 

i Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX 1 XX w.

IBL PAN zorganizowały w Warszawie 26-27 X 1981 r. sympozjum pn. 

"Prasa - polityka - kultura”. Wzięło w nim udział ponad 60 osób 

z 13 ośrodków naukowych. Tekaty referatów i szczegółowe spra

wozdanie z sesji opublikował "Kwartalnik Historii Prasy Pol

skiej” (R. XXI nr 3/4), natomiast komunikaty będą publikowane 

sukcesywnie.

Referaty zgrupowano w bloki tematyczne, zamykane dyskusją.

W pierwszym dniu sesji, przed południem, wystąpienia dotyczyły
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prasy dawnej 1 problepatykl regionalnej, po południu - problema

tyki politycznej. Orugiego dnia obrad referowano i dyskutowano 

zagadnienia prasy okupacyjnej.

Prasa dawna

3. Ł o j e k (IBL) w  referacie "Prasa dawna w życiu epołe- 

czeńatwa polskiego w okresie rozbiorów” zajęł się ogólny cechę 

politycznę prasy polskiej doby rozbiorów (1772-1795); stwierdził, 

IZ jej rola informacyjna była wówczas niewielka; więcej danych 

faktograficznych tyczęcych spraw polskich zawleraję niektóre 

ówczesne pisma zachodnioeuropejskie. Zasadne jest podjęcie grun

townych badań nad tym - do niedawna niedocenianym - źródłem. 

Istotnę rolę lnformacyjnę - wg referenta - odgrywała w epoce 

rozbiorowej ambona koócielna - należy zatem w miarę możliwoó- 

cl odtworzyć 1 poddać analizie teksty kazań.

Bardzo pożytecznym źródłem do dziejów kultury i żyda apo- 

łeczno-politycznego sę również zamieszczane w ówczesnej prasie 

ogłoszenia (materiał dotychczas wykorzystany tylko fragmentary

cznie). W czasach Wielkiej Emigracji stypendyści Hotelu Lambert 

zrobili wypisy z materiałów dotyczęcych Polski, a publikowanych 

w osiemnastowiecznej prosie francuskiej. W 1939 r, wypisy te 

zostały wypożyczone Akademii Umiejętności przez Bibliotekę Pol

skę w Paryżu. Rsferent postulował odnalszienie tych materiałów, 

które następnie powinny być przekazane Bibliotece PAN w Krakowie,

Dyskutanci podzielali zawartę w referacie ogólnę ocenę po- 

litycznę, dokonali natomiast kilku szczegółowych poprawek 1 

aprostowsń. Podkreślono konieczność podjęcia badań nad tematykę 

polokę w prasie zachodnioeuropejskiej i nad polskimi Inicjatywa

mi informacyjnymi poza granicami Rzeczypospolitej. 3. Szczepa

nie« stwierdził, że ogłoszenia sę cennym materiałem, zwłaszcza 

do historii Warszawy i do dziejów polskiej księżkl; poinformował
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także o swoich studiach nad tę probleaatykę. Istnieje wprawdzie 

kilka ogólnikowych publikacji na tsaat prasy obcojęzycznej wy

dawanej w Warszawie w XVIII w., jednak konieczne jeat przepro

wadzenie głębszych badań, ponieważ dla Europy zachodniej i dla 

części niepolskiej ludności Warszawy wydawnictwa te byłyby 

źródłea wiedzy o sprawach polskich. Z kolei M. Inglot zwrócił 

uwagę, iż wydawana w XIX wieku na zleaiach polskich prasa obco

języczna była wyrazea dężeń zaborców do zdoalnowanla XIX-wiecz

nej kultury polskiej (a wraz z nlę prasy).

K. Zawadzki uważał fodnośnie postulatu 3. Łojka), iż podję

cie badań nad kazanlaal aoże nie przynieść żadnych rezultatów, 

gdyż np. kazania publikowane w szwedzkich 1 nieaiecklch gaze

tach dotyczyły wyłęcznie tenatyki religijnej. Na wniosek K. Za

wadzkiego podjęto postulat opracowania prograau badań nad prasę 

etaropolekę. Ich zakres obejauje wydawnictwa periodyczne i gaze

ty ulotne: forwę opracowania będę aonografie tytułów. Sporzędze- 

nle prograau powierzono Koalsji Historii Praey przy Koaltecle 

Nauk Społecznych PAN.

Również na wnioaek Zawadzkiego zebrani zwrócili się do 

Prezydiua PAN i Ministerstwa Kultury 1 Sztuki o poparcie finan

sowe dla aikrofllaowania praey galicyjskiej, której koaplety 

znajduję się w Wiedniu. Sprawa jeat ważna ze względu na trudnoś

ci w eporzędzanlu alkrofllaów we Lwowie, jak również z powodu 

braków w zbiorach bibliotek polskich. Oba wnioski złożono na rę

ce 3. Myśllńakiego.

Probleaatyka regionalna

Probleaatyki regionalnej dotyczyły referaty: 3. G 1 e n

e k a (wSP Opole) - "Metody badań praey regionalnej na przykła

dzie praey ślęaklej" l W . P e p l l ń a k l e g o  ( UG ) - "Mię-
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dzywojenna prasa poaoreka jako źródło do badania lokalnej kul* 

tury politycznej". Niaco inny charakter alał referat 0. M ę d

r e g o (UŚ1.) na teaat aysteau prasy w Polsce w 1. 1918*1980. 

Natoaiast koaunlkat A. Ś n i a d e c k i e g o  (UWr.), "Indeks 

osobowy czasoplsaa jako źródło lnforaacjl o zjawiskach kultury", 

poświecony był zastosowaniu taj aatody w badaniach prasoznaw

czych .

0. Glensk aówlł o astodach badań prasy regionalnej na 

przykładzie prasy śliskiej, przedstawiajęc plan badań nad tya 

problaaea. Referent podkreślił konieczność rozróżnienia alędzy 

prasę prowincjonalne (czyli lokalne) a prasę regionalne. Za* 

sadnlczs punkty tego planu to: 1) przygotowania bazy dokuaenta* 

cyjnej; 2) opracowanie aonografil ważniejszych tytułów; 3) syn* 

tszs dziejów prasy ślęskiej; 4) rozważania teoretyczne.

W. Paplińskl zajęł ale aledzywojennę prasę poaorekę jako 

źródłea badania lokalnej kultury politycznej 1 jako elsasntea 

taj kultury. Dzięki zachowaniu sie sporej liczby dokunentów 

aożna zrekonstruować ('nleaożllwe do odtworzenia w przypadku in

nych regionów) aechanlzay podejaowanla decyzji redakcyjnych. 

Autor zwrócił a.in. uwagę na inatruaentalne traktowania przez 

cześć prasy probleau dzielnicowego saparatyzau. na jeżyk i ton 

praay poaorakiej oraz na zalany w obyczajowości politycznej po 

1926 r.

Przedstawiony przez 0. Glsnska plan organizecjl badań nad 

prasę został przyjęty przsz dyskutantów z aprobatę. Stwierdzono, 

iż alao że wyaaga on pewnych ratuszy teralnologlcznych. aoże 

być jednak wzorea dla opracowań dziejów prasy regionalnej in

nych dzielnic. W nawięzaniu do obu referatów dyskutowano nad 

różnyal typaal regionalizaów. Zwrócono uwagę na problsa auto- 

świadoaoścl redakcji i na typ regionallzau przez nlę lansowany
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(M. Inglot). Zainteresowano alf porównaniea praey śląskiej z 

prasę Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. i na początku 

w. XX (z. Kaleclk ). Nawięzujęc do referatu o prasie poaorekiej 
W. Władyka apelował o badania koaparatystyczne; podkreślił, że 

trudno Jest ukazać specyfikę praey danego regionu bez dokonania 

szerszych porównań; w dyskusji nad wystąpieniem 3. Modrego 

sprzeciwił ele traktowaniu historii Jako "linearnego clggu 

przyczyn i skutków", ponieważ Jest ona - wg Władyki - proceeea 

wlsloczynnlkowya, nleecheaatycznya, zaś w badaniach nad hietorlf 

prasy przyczyn należy szukać nie tylko w sferze polityki. 3. Ma- 

dreau zarzucano również brak precyzji w określeniu zakresu tema

tu {w. śladkoweki, 3. Ratajeweki, M. Inglot). 3. Ratejewekl, 

uznajoc za bardziej trefne rozróżnienia teralnologlczne wprowa

dzone prżez teoretyków literatury, sugerował konieczność wyko

rzystania ich również w badaniach prasoznawczych. Dyskutowano 

też o probleaie koncentracji 1 dekoncentracji w aodelu preey 

polskiej: A. Notkowekl nie zgodził się z teza w. śladkowaklego, 

że zjawisko koncentracji Jeet charakterystyczne dla współczesnej 

praey światowej (renesans prasy regionalnej a.ln. we Francji, w 

Stanach Zjednoczonych). Mówił też (stosując współczesna egzea- 

pllflkacjg) o dwóch typach koncentracji: lnetytucjonalnya 1 te

rytorialnym; zauważył, że obecnie aaay w Polsce do czynienia z 

"dekoncentracja informacji", polegaJaca ne odgórnym ograniczeniu 

obiegu praey regionalnej.

W wystąpieniu, po koaunlkacle A. Śniadeckiego, M. Inglot 

poinformoweł zebranych, iż komunikat ten Jeet czaśela monogra

fii, a wifc zaprezentowana w nim metoda może być użyteczna przy 

opracowywaniu danego tematu. 3. Łojek uznał Ja za intsreeujaca 1 

pożyteczna, alao niewielkich możliwości jej zastosowania, ponie

waż plama z reguły nie opracowywały indeksów nazwisk tutorów, a
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saaodzielne sporządzanie indeksów Jest w prektyee niewykonalne. 

O. Czarnik stwierdził, że w badaniach nad horyzontea kulturalnya 

pieaa duże znaczenie aa zestawienie tekstów i typów tekstów, a 

nie nazwisk autorów, podkreślił też rolę intuicjonizau w stu

diach nad politykę kulturalne poszczególnych redakcji i fakt, że 

analiza prasoznawcza i etatystyczna nie zawsze jest w tej Bate

rii przydatna.

Probleaatyka polityczna

Z probleaatykę regionalne korespondował referat N. C z a p- 

l i ó e k i e g o  (uwr.) "Funkcje polityczne a funkcje kultu

ralne polskiej praey gómoóleskiej w drugiej połowie XIX i na 

poczętku XX wieku". Autor oaówił role polityczne i kulturalne 

polskiej praey górnoóleokiej prezentujec nowe stanowisko badaw

cze w ujęciu tego teaatu. Rozgraniczył kulturotwórcze i polity

czne funkcje gazet polekioh na Górny« ślesku; stwierdził, że do

tychczas zbyt optyaistycznie oceniano pozios kulturalny praay 

polskiej w tya regionie. Zdaniea autora, w przypadku tej praay 

aożna aówić raczej o roli cywilizacyjnej, a nie kulturalnej. Re

ferent zakwestionował także dotychczasowe wysoke ocene świado- 

aoóci historycznej i narodowej Ś l ę z a k ó w  oraz sprawności zawodo

wej ślęskiej kadry dziennikarskiej w porównaniu z innyai dziel- 

nicaal; stwierdził, iż polska prasa ślęeka nie wytrzyayweła kon

kurencji ze ślęekę prasę nienieckę; aówił o nie wyzyskanych 

aożliwościach propagowania polskiej keiężki, przestrzegał przed 

zbytnia optyaizaea w spojrzeniu na hiatorię.

Referat wywołał ożywione dyskusje* Zarzucono autorowi brak 

udokuaentowania przedstawionych tez, przypoaniano, że już na 

przełoaie XIX i XX w. pozioa prasy polskiej na ślęeku był różnie 

oceniany przez współczesnych - podobnie jak etopieA jaj oddzia-
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ływanla na czytelnika, O. Ratajewekl podał przykłady takich roz

bieżnych ocen, Z. Kaleclk etwierdził, ±e polaka praca Górnego 

ślgoka była wepółcześnle znana w Warczenie 1 różna ugrupowania 

polityczne różnie jf oceniały, Zckwectlonowcno zawarte w refera

cie ocena fachowoócl 1 wykeztałcenla redaktorów ólcckich czaeo- 

plca (3, Ratajewski, M. Gierula, 3. GlenskJ i poziomu kultury li

terackiej gazet śląskich. H. Glerula dowodził, że praca polaka 1 

polaoy dziennikarze odegrali na ólgcku ważna rola kulturotwór

cza, **!• tylko poprzez działalność profesjonalna, lecz także 

epołeczne. Zwrócił uwaga na uwarunkowania obiektywne: gezety 

polekle aiały anlejaze aożliwoócl techniczna niż praca niemiecka. 

Nawlazał do tego w raplica M. Czapliński, podtrzymując ewe teza 

o niakia poziomie pracy óle*klej ** co determinowały takie czyn

niki obiektywne, jak bieda i koneerwatyza ludności ślacka, W 

związku z zagadnieniem czytelnictwa wśród Polaków ślaeklej pracy 

niemieckiej autor podkreślił, że nie była to tylko kweatia uzu

pełniania wiadomości, lacz przede wazyatkla zaapokojania wymagań 

czytelniczych, których nie spełniała praea polska. W sprawie po

ziomu kultury literackiej pica śląskich autor stwierdził wzrost 

jakościowy 1 ilościowy tekstów literackich dopiero w XX wlaku, 

choć 1 wówczas poziom tan nic był jednolity,

0 relacjach algdzy prasa * polityka traktowały referaty 

A . N o t k e w a k i a g o  (IBL) i w. W ł a d y k i  (IBL) : 

"Państwo - partio - prasa w Drugiej Rzeczypoepolltej" oraz 

L. S a o ł k 1 (uwr.) : "Relacje algdzy praea • polityka na 

przykładzie prasy polskiej w Niemczech w okremie międzywojen

nym”. Notkowekl 1 Władyka zaznaczyli, że warunki funkcjonowania 

praay aa pochodna istniejącego w danym państwie uetroju 1 eyste- 

aów rządów, choć należy również paalgtać o determinantach epołe- 

czno-kulturowyeh 1 ekonomicznych. Precyzując pojecie "systemu
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prasowego" ("zespół warunków determinujących bezpośrednio funk

cjonowanie praey, które to warunki wynikają z ustanowionych 

przez instytucje państwowe odpowiednich przepisów prawnych oraz 

praktyki działania organów adainietracji państwowej wszystkich 

szczebli") autorzy omówili jego podstawowe założenia i ewolucja. 

II Drugiej Rzeozypoepolltej wyet«powała wyraźna tendencja do pod- 

porz«dkomanla praey władzy państwowej, jednak dopiero po zamachu 

aajowya można mówić o bardziej zdecydowanych działaniach admini

stracji w tym zakreale - po 1926 r. aaay do czynienia z występo- 

wanlem podstawowych cech systemu praey kontrolowanej. W drugiej 

połowie lat trzydziestych w prawicowych kręgach sanacji występl- 

ły tendencje do tworzenia ayeteau praey sterowanej, typowego dla 

państw totalitarnych, jednak system polityczny kraju nigdy nla 

osi«gn«ł fora w pełni totalitarnych, również 1 systen preeowy 

nie został przekształcony w eyetea praey sterowanej.

L. Smółka w ewoia referacie omówił wyjętkowy charakter pra

ey polskiej w Nieaczech, któr« determinowały: statua mniejszoś

ciowy, politykę władz niemieckich i polskich, reglamentacja 

przez administrację państwow« swobody wypowiedzi, a także sten 

stosunków aiędzy Polek« a Nieacaai. II dyskusji skoncentrowano 

aię na rozróżnieniu pojęć "preea partyjna" 1 "praee komercyjna". 

Odpowiadaj«c na pytania W. Władyka dowodził, iż s« to pojęcia 

"nieostre": prasa partyjna miała przed sob« przede wezyetkla ce

le polityczne^ natomiast istot« funkcjonowania praey komercyjnej 

Jeet zysk ekonomiczny. Po r. 1926 w Polsce prasa komercyjna zde

cydowanie dominuje nad pras« partyjnę pod względea wielkości na

kładów. Jednak polityka zaczęła w niej zajmować coraz więcej 

miejsca, a zatea naetępił paradoks: prasa komercyjne uległa u- 

polltycznleniu. Ustoeunkowujęc się do wypowiedzi na temat roli 

praay opozycyjnej po 1926 r., A. Notkoweki podał liczne przykła
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dy relacji: władze pańetwowe - praea, podkreślił również* że 

pleaa opozycyjne po zaaachu aajowya pełniły "rolę altygujęcę" w 

etoeunku do adalnletracji. 9. Ratajeweki zauważył* że równie 

ważna* Jak problea oddziaływania pańetwa na praeę* Jeat relacja 

odwrotna: wpływ praey na polityką władz partateowych.

Zagadnień narodowościowych dotyczył referat. H. P u k a a 

(ZZH) na teaat praey żydoweklej w Poleca-w 1. 1918-1939. Autor 

przedetawlł ogólny wizerunek praey żydoweklej w Drugiej Rzeczy- 

poepolltej. W dyekuejl zaetanawlano alg nad pojęclea "praea ży- 

doweka" i nad zakreaea tego pojęcie. Referent atwlerdzlł* że - 

Jego zdanlea - praea żydoweka to "praea wydawana przez Żydów 1 

dla Żydów"« bez względu na czae* alejece wydania 1 Język. Praea 

żydoweka - to ewolety fenoaen (obecnie wydawana Jeat w kllku- 

dzleeięclu Językach* w Drugiej RzeczypoepoliteJ wydawana była w 

Języku hebrajakla* Jidiez 1 polekla). Autor przypoaniał* źe w 

Polece elędzywojennej w epoeób odrębny deklarowało alę wyznanie* 

Język ojczyety 1 narodowość; byli więc Żydzi wyznania aojźeezo- 

wego* Polacy wyznania aojżeazowego,a także Żydzi deklarujęey Ję

zyk polaki Jako ojczyety ^przeważnie inteligencja twórcza 1 

"goapodarcza"). Badajęc praeę należy paalętać o tych grupaoh. W 

Drugiej RzeczypoepoliteJ ukazywało alę ponad tyelęc plea żydow- 

aklch. Referent zaznaczył* iż w trakcie badań nad żydowekę pra

cę prowlncjonalnę doliczył eię prawie 500 tytułów; poinforaował 

także zebranych o przygotowywanej przez Unlwereytet w Deroroli

nie całościowej bibliografii praey żydoweklej na świacie.

Na zaeadzle głoeów w dyakuaji wygłoezono w tej części obrad 

naetępujęce koaunikaty: I. S o c h a (uśl.) - o kulturotwór

czych funkcjach preay azkolnej w 1. 1918-1939; D. A d a a

c z y k (WSP Kielce) - o "Echach Kieleckich" 1905-1907; E. R o- 

1 a (UK. ' ) - o praaie lubeleklej okreeu pierwezej wojny śeiato-
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«rej; L. K u k (UMK) - o czaeoplśeie "Le Pologne” jako nieofi

cjalny» organie obozu politycznego ke. Adeee Czartoryckiego 

(1848-1851,); Z. 8 o k ó ł (WSP Rzeezów) - o polekiej praele 

kobiecej. Autorka oetatniego koeunlkatu zaproponoweła definicję 

tej praey 1 perlodyzaoję jej dziejów.

Problea praey okupacyjnej

S . L e w a n d o w e k a  (IH PAN) wygłoeiła referat na te- 

aat propagandy antynazietowekiej w polekiej praeie konepiracyj- 

neJ, zaś referat 3 , 3 a r o w l e c k i e g o  1 B. P i e 

t r z y k  (U3) dotyczył kultury 1 literatury na łaaach polekiej 

praey konepiracyjnej w 1. 1939-1945. W dyekuejl referat Lewan- 

doweklej określono jako podeuaowanie dotychczaeowego dorobku ba

dań nad praeę polekę okreeu okupacji hltleroerekiej. Studia nad 

prae* konepiracyjnę eę dość zaawansowane, zaś nad "gedzlnówkeai" 

- rozpoczęte. Tya nieanlej letnieję nadal zagadnienia "wetydli- 

we", przeallczane przez hletoriografię (np. nieudany bojkot kin, 

czy praey "gadzinowej"). Mówiono o tych punktach "dekalogu Pola

ka", które dotyczyły praey wydawanej przez okupanta, oraz o tya, 

że o ile w 1940 r. eforaułowano w nla bezwzględny zakaz kupowa

nia "gadzinówek", to później w lnetrukcjach władz podziania za

kaz ów dotyczył wyłęeznia periodyków rozrywko«vych. zaś praey co

dziennej - tylko w określone dni. Oalej w dyekuejl wekazano rów

nież na trwałość "koneplracyjnego kodekeu zachowań" ("alt kon- 

epl rato reki" cięży na wepółczeenych poetawach opozycyjnych, li

dzie! w tej clęgłoścl aa także praea podzleala z 1. 1939-1945). 

Wiele alejeca w dyekuejl zajęł problea ekutecznoścl działania 

propagandy niealeckiej na polekle epołeczeńetwo. Odwołujęc elę 

do licznych przykładów zwrócono uwagę, iż w praeie konepiracyj

nej częeto wyetępuję na ten teaat eprzeczne oceny: ozaeea w tych
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Maych artykułach plaano o efektywności 1 nieefektywności propa

gandy wroga. Zdanlea niektórych dyskutantów. negatywne oceny od

działywania “gadzinówek" kreoweno w preaie konspiracyjnej przede 

wezyetkia na użytek polityczny. Praea "gadzinowa" i konspiracyj

na częeto podawała te eaae fakty, lecz w innej otoczce fnp. Ka

tyń. etoeunki poleko-radzieckie od połowy 1943 r.}. E. Cytoweka 

podała przykłady dezlnforaacji szerzonej przez praaę konspira

cyjna; jej zdaniea, należy zwrócić baczny uwagę na ewoiete "wza- 

Jeane wepółdziałanie" praay podzleeia i wydawnictw nieaiecklch w 

języku polekla, na podobnę egzeaplifikację. lecz w Innych celach 

politycznych. Poleaizujęc z Cytowekę. 3. 3arowiecki etwlerdził. 

że punktów etycznych aiędzy praeę konepiracyjnę a "gadzinowę" 

było niewiele, nie aożna więc aówlć o "wzajeanya wepółdziałanlu". 

lecz o "przeciwdziałaniu".

Na zagadnienie keztałtowenla poetew keenofobil i keenofllll 

przez preeę konepiracyjnę zwrócił uwagę M. Inglot twierdzęc. źe 

odtworzenie przedetewionego przez nię etereotypu Nleaca. Roeja- 

nina, Anglika czy Aaerykanlna aogłoby poaóc badaczoa współczes

nych etereotypów narodowych. W replice 3. 3erowieckl powiedział, 

źe etereotypy te tworzyła głównie podzieana praea eatyryczna. W 

zwięzku z probleaatykę narodowościowa M. Fuke przypoanlał. że 

ietnleła także podzieana praea żydowska ( Warszawę, Białystok, 

Kraków}. E. Mieiło podniósł kwestię stosunku prasy konspiracyj

nej do 2ydów 1 probleaów narodowościowych w ogóle; poruszył za

gadnienie kontynuacji antysealcklch idei obecnych w przedwojen- 

nya życiu polltycznya Polski. S. Lewendoweka określiła to jako 

przypadki incydentalne w 1. 1939-1945; antyeealtyza aożne było 

zauważyć w pieaach konspiracyjnych niektórych tylko grup zorien

towanych profaezystoweko już przed 1939 r. w ogóle problea 

aniejszóści narodowych był w prasie konspiracyjnej szeroko dye-
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kutowany. E. Ml siło przyponniał, ta ludność ukraińska była w 

innej sytuacji niż Polacy: a.In. ukazywała się ukraińska praea 

legalna. W odpowiedzi no to 3arowleckl określił całę legaInę 

praeę ukraińekę jako praeę "gadzinowę", wyatępił też przeciw 

próboa rehabilitacji praey maniackiej wydawanej w języku pol- 

ekia. Na teaat literatury zaaleezczanej na łanach praey konspi

racyjnej wypowiadali elę M. Inglot i 3. 3arowiecki.

W trakcie dyskusji W. W ó j c i k (U3) przedstawiła koau- 

nlkat pt. "Probień tzw. »produkcji dóbr aaterlalnych« na łanach 

nleniecklej prasy w języku polskla dla Polaków wydawanej w Ge

neralnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945". Autorka zapropo

nowała skrócenie netody etatystycznej, opracowanej przez Irenę 

Tetelowekę, przeprowadziła też wyrywkowę konfrontację obu netod 

na bodanyn przez siebie asteriale. 3ej wyniki nogę sugerować 

więkezę dokładność sposobu uproszczonego. Jednak twierdzenie to 

- jak zastrzegła autorka - wynaga głębszych sprawdzianów.

Zanykajęc obrady 3. Myśliński poinformował o projektowanej 

eeajl na teaat historii prasy PRL, a także odczytał fragnenty 

listów nieobecnych na eyapozjua prof. Mariana Tyrowlcza 1 red. 

Czesława Lechicklego.

Mgr Morek Tobera

"BOLESŁAW PRUS - PROBLEMY TWÓRCZOŚCI I RECEPCJI"

Zakład Literatury Pozytywlznu 1 Młodej Polski Instytutu Li- 

Llteratury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował w 

dniach 19-21 naja 1982 r. sesję, które spełniajęc awę rolę w 

badaniach naukowych, upealętnlłs Jednocześnie eledendzleslętę


