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Rocznik H istorii C zasopiśm iennictw a Polsk iego IX  4

I

A rm ela В u ł ó w  n a, K ata log  gaze t  p isanych  z  X V III  w ie k u  w  zbiorach B ib l io 
te k i  Z akładu  N arodow ego im. Ossolińskich.  W stęp napiąali A rm ela B ułów na i Jó
zef Szczepaniec, W ydaw nictw o Zakładu N arodow ego im. Ossolińskich, W rocław  1969, 
ss. 478, ilustr. 32.

Aczkolwiek w ydany w nakładzie tylko 300 +  120 egzemplarzy, om awia
ny Katalog im ponuje rozm iaram i i szatą graficzną: ponad 30 ark. w y
dawniczych, papier III klasy, liczne w kładki ilustracyjne na im portow a
nym  papierze kredow ym . Dawno nie w idzieliśm y publikacji naukowej 
z zakresu inw entarystyki archiw alnej, przygotowanej z rów ną sta ran 
nością edytorską i podobnie luksusowo w ydanej. H istoryk bierze więc 
do ręk i ten  okazały tom  z tym  większą nadzieją, iż otrzym ał użyteczną 
i należycie przygotow aną pracę inw entaryzacyjną, k tó ra  w  badaniach 
naukow ych nad w iekiem  XVIII będzie m u znaczną pomocą.

Trudno co praw da sądzić o w artości dzieła z zew nętrznej okazałości 
w ydaw niczej, trzeba jednakże m niem ać, iż jakaś proporcja szaty gra
ficznej publikacji i jej w artości m erytorycznej jest z reguły  w  naszych 
w arunkach zachowywana. Skoro zaś nie doczekały się odpowiednich in
w entarzy  drukow anych (nie tylko tak  okazałych, ale w  ogóle żadnych) 
naw et najw iększej wagi naukowej zespoły A rchiw um  Głównego A kt Daw
nych (choćby Zbiór Popielów czy A rchiw um  K rólestw a Polskiego), skoro 
nie m ają nowoczesnego drukowanego inw entarza w ielkie Zbiory Czarto
ryskich, m ożna by żywić przekonanie, iż odpowiednie instancje w ydaw ni
cze uznały Katalog gazet pisanych  za potrzebę naukową wyższej rangi 
niż postulowane od daw na inw entarze wym ienionych powyżej zbiorów. 
W każdym  razie trudno nie sądzić, że w ydanie przed wszelkimi innym i 
inw entarzam i w łaśnie Katalogu gazet pisanych  ze zbiorów Ossolineum 
zostało spowodowane faktem , iż pow stała oto praca bezwzględnie do
skonała, stanow iąca w  swoim zakresie sui generis model metodologicznej 
doskonałości.

Mówimy o nowym  inw entarzu archiw alnym , a jednak  autorzy w stę
pu w yraźnie sugerują, iż przedstaw iona publikacja zbliżona jes t swoim

Bocznik H istorii Czasopiśmiennictwa, t. IX, z. 4 8



596 R E C E N Z JE

typem  raczej do bibliografii czasopism lub katalogu druków  ulotnych, 
a z inw entarzem  archiw alnym  łączy ją  tylko najodleglejsze podobień
stwo. W ynika to  w yraźnie z ich założenia, iż tzw. gazety pisane należą 
całkowicie do dziedziny m asowych środków rozpowszechniania inform a
cji, a więc pow inny być przedm iotem  zainteresow ania przede w szyst
kim  historii prasy. A utorzy w stępu powołują się w  swoich rozw ażaniach 
metodologicznych na „prasoznawstw o”, odcinają się od inw entarystyki 
archiw alnej: „Można było zaoszczędzić sobie tru d u  opracowywania no
wego schem atu opisu gazet pisanych, trak tu jąc  gazetę pisaną jako list 
i opisując ją  w edług zasad katalogowych czy inw entaryzacy jnych ,. sto
sowanych do opracow ywania zbiorów korespondencji — stw ierdzają 
z całym  naciskiem  m gr Bułówna i dr Szczepaniec. — Rozwiązanie takie 
w ydaje się jednak  z metodologicznego punk tu  w idzenia całkowicie nie 
do przyjęcia. Gazeta pisana posiada charakter listu  jedynie pod wzglę
dem form alnym , natom iast różni się od niego elem entam i m erytoryczny
mi: treścią, s tru k tu rą  w ew nętrzną czy funkcją społeczną, k tó re  powo
dują, że jest ona zbieżna ze współczesną gazetą drukow aną” (s. 55).

Z tak  nieoczekiwanym  stw ierdzeniem  zgodzić się nie podobna, gdyż 
w łaśnie funkcja społeczna tzw. gazety pisanej odróżnia ją  całkowicie od 
wszelkich zjawisk, wchodzących w skład prasy jak  najszerzej pojętej
i w ogóle wszelkich środków masowego przekazyw ania inform acji. Ga
zety pisane przyłączone zostały do przedm iotu badań historii p rasy  ze 
względów całkowicie form alnych: z powodu nazwy. G dyby na określe
nie zjaw isk tego typu  u ta rła  się swego czasu nazwa np. „listów cum  
com m unications  nowin ostatn ich” czy jakaś podobna —  nikom u spo
śród poważnych badaczy nie przyszłoby zapewne na myśl, że gazety 
pisane należy klasyfikować w edług zasad p rzyjętych  w historii czasopiś
m iennictw a. Byłyby inw entąryzow ane w edług zasad opisyw ania i k a ta
logowania archiw alnej korespondencji. Jednakże w skutek swojej niefor
tunnej nazwy tzw. gazety pisane włączone zostały do dziedziny zaintere
sowań historii prasy, co powoduje wiele nieporozum ień w zakresie m eto
dologii badawczej tej dyscypliny.

Trudno w  tym  m iejscu w ykładać podstawowe zasady metodologicz
ne historii prasy, na parę faktów trzeba jednak  zwrócić uwagę. H istoria 
prasy  zajm uje się różnym i form am i upowszechniania inform acji m aso
wych, niezależnie od technicznego środka ich przekazu, ale bynajm niej 
n ie wszelkim i w ogóle środkam i i sposobami przekazyw ania jakichkol
w iek inform acji.

Jedną z najpow szechniejszych i najdaw niejszych form  przekazyw a
nia u trw alonych technicznie inform acji jes t pisany list pryw atny; ko
respondencja pryw atna jednak  do prasy  się nie zalicza i będąc skądinąd 
dla każdego badacza przeszłości źródłem historycznym  najwyższej wagi,
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do przedm iotu badań historii prasy  włączona być nie może. Fakt, że ja 
kieś listy  zawierające inform acje w ysyłane były przez au tora periodycz
nie, w stałych odstępach czasowych, że były naw et w ysyłane w  podobnej 
lub niem al identycznej treści do paru  adresatów  — nie zmienia bynaj
mniej istoty tego zjawiska. Należy ono nadal do dziedziny korespon
dencji pryw atnej. Albowiem taka piśm ienna relacja przeznaczona jest 
dla wiadomego z góry odbiorcy i pod kątem  jego potrzeb i jego zainte
resowań jej treść jest przez autora dobierana i m odelowana. Fakt, że adre
sat może uzyskane tą  drogą wiadomości powielać dalej ustnie, że w pew
nych sytuacjach mogą one wyw ierać naw et znaczny wpływ na opinię pu 
bliczną — nie ma dla ustalenia społecznej roli tzw. gazet pisanych żad
nego znaczenia. Je s t bowiem oczywiste, że w  ten  sam sposób funkcjo
nować mogą inform acje zaczerpnięte przez adresata ze zwyczajnego, 
nieperiodycznego listu. Między tzw. gazetą pisaną a zw yczajnym  listem  
pryw atnym  czy naw et urzędow ą korespondencją dyplom atyczną nie ma 
żadnej istotnej różnicy — i dlatego trudno wydzielać tzw. gazety pisane 
w osobną kategorię i przyłączać je  do zupełnie różniącego się społeczną 
swoją rolą zjaw iska prasy, do masowych środków upowszechniania infor
m acji w  ogóle.

Isto tą masowego upowszechniania inform acji, k tó ra  decyduje o za
liczeniu danego zjawiska do historii prasy, jest nie tylko i nie prze
de w szystkim  masowość — choć odgrywa ona zasadniczą rolę. Istota tego 
zjaw iska polega przede w szystkim  na tym , że chodzi tu  o przekazyw a
nie inform acji dla niewiadomego z góry odbiorcy. Francuzi określają to 
znakomicie słowami diffusion des inform ations — rozsiewaniem  lub roz
praszaniem  wiadomości. Gazeta drukow ana lub inform acyjny druk  u lo t
ny, sprzedawane z wolnej ręk i lub w  przedpłacie ogólnie dostępnej, na
leżą bez w ątpienia do dziedziny masowych środków przekazyw ania in
form acji; krąg ich odbiorców nie jest bowiem z góry określony. Do tych 
środków należą oczywiście w  XX wieku: film, radio i telew izja — cho
ciaż odbiorca inform acji uzyskuje jej przekaz w  postaci ulotnej, m ate
rialn ie nie u trw alonej. W epokach m inionych do „prasy” w najogólniej
szym znaczeniu można by naw et zaliczyć słowo głoszone z kościelnej am 
bony, k tóre usłyszeć mógł każdy zjaw iający się w  św iątyni. Nie bę
dzie natom iast należał do prasy naw et periodyczny i drukow any biule
tyn  inform acyjny, jeżeli przeznaczeniem  jego była w ysyłka do z góry 
wiadomej i ograniczonej liczby odbiorców, bez dopuszczenia takiego d ru 
ku do wolnej cyrkulacji na rynku. Próba zakwalifikowania do prasy 
wszystkiego, co w ydaw ane jest periodycznie drukiem  czy inną techniką, 
w ynika z przypisyw ania decydującej roli k ry terium  form alnem u i zupeł
nie drugorzędnem u, z pominięciem rzeczywistej roli społecznej danego 
zjawiska.
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Ze znaczenia k ry terium  masowości autorzy w stępu do omawianego 
Katalogu  zdają sobie zresztą św ietnie sprawę. S tąd ich próby przekona
nia czytelnika, że tzw. gazety pisane były w  rzeczy samej środkiem  upo
wszechniania inform acji praw ie masowym; że „na zachodzie Europy ga
zety pisane rozw inęły się w  masowy środek w ym iany inform acji w  XVI 
i XVII w .” ; że w Polsce w wieku XVIII niektórzy autorzy takich „ga
zet” „utrzym yw ali rozbudow ane biura, zatrudniając po kilka osób do re 
dagowania, kopiowania i kolportażu gazet pisanych” (s. 4); że redagow ali 
swoje gazety „w w ielu egzemplarzach, przeznaczonych dla kilku, a może 
naw et k ilkunastu  odbiorców” (s. 32). W szystko to nie zostało zw eryfi
kowane żadnym  świadectwem  źródłowym, a oparte jest wyłącznie na do
m niem aniu autorów, i co najgorsze, na dom niem aniu fałszywym .

Przy  względnej „masowości” tzw. gazet pisanych można by jeszcze 
jakoś się upierać, gdyby autorzy powołali się na XV III-w ieczne przykła
dy niepolskie, przede w szystkim  na zjaw iska tego typu  w ystępujące we 
Francji. N iestety, stw ierdzają oni kategorycznie, a najzupełniej m ylnie, 
iż w  XVIII w ieku na zachodzie Europy tzw. gazety pisane zostały „cał
kowicie w yparte  z obiegu” (s. 4). Gdyby dla swoich rozw ażań spróbo
w ali nakreślić szersze, ogólnoeuropejskie tło porównawcze, uświadom ili
by może sobie i czytelnikom , że w  XV III w ieku istn iały  w łaśnie na za
chodzie Europy całe b iu ra  korespondencyjne, zajm ujące się zbieraniem , 
redagow aniem  i rozsyłaniem  w rękopiśm iennych b iuletynach rozm ai
tych skandalicznych nowin, o charakterze zarówno politycznym , jak
1 obyczajowym; insty tucje  te kw itły  aż do w ybuchu W ielkiej Rewolucji 
F rancuskiej. S ław ne były przecież b iu ra  korespondencyjne — agencje 
skandalicznych wiadomości — prowadzone w Paryżu  w drugiej połowie 
XVIII stulecia przez panią Doublet, panią d ’Argental, niejakiego Gileta, 
później przez niejakiego Foulhioux; w  N adrenii przez Manzona, w ydaw 
cę „Courier du Bas-Rhin”, i w ielu innych1. Biura takie w ysyłały swoje 
rękopiśm ienne, periodyczne b iu letyny  czasem i kilkudziesięciu stałym  
odbiorcom. N iestety, były to insty tucje funkcjonujące na zachodzie Euro
py, w Polsce w łaśnie zupełnie nie znane. W XVIII-wiecznej Rzeczypos
politej zjawiskiem  typowym  był korespondent w ynajm ow any przez m a
gnata i w ysyłający swoje doniesienia jednem u tylko odbiorcy. Fakt, że 
zdarzali się tacy, k tórzy spisywali po kilka kopii swoich relacji dla róż
nych odbiorców (autorom  nie udało się co praw da odnaleźć więcej niż
2 jednobrzm iących egzem plarzy danej relacji — por. s. 32), jest w y ją t

1 P. M a n u e l ,  La Police de Paris dévoilée,  Paris 1790, t. 1, s. 201—228: „De la  
police sur les nouvelles à la  m ain”; vicom te d e  G r o u c h y ,  N ouvelles  à  la main  
de  la fin du X V IIIIe siècle, Paris 1898; M. B o e h n, R okoko  — Francja w  X V I I I - ty m  
stuleciu,  W arszawa b.d., s. 385— 390; F. F u n c k - B r e n t a n o ,  Les N ouvellis tes ,  
Paris 1905.
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kiem  potw ierdzającym  regułę. Zresztą naw et we F rancji owe kilkadzie
siąt egzemplarzy rękopiśm iennych biuletynów  było przeznaczone dla w ia
domych z góry adresatów , pod kątem  ich potrzeb i zamówień m odelo
wano treść takich doniesień ■— a więc owe nouvelles à la m ain  do prasy 
zaliczone również być nie mogą.

Reasum ując powyższe rozważania, należy stw ierdzić — w brew  podsta
wowemu założeniu autorów  w stępu i autorki Katalogu  — iż tzw. gazety 
pisane nie m ają żadnych istotnych cech wspólnych z p rasą  sensu stricto, 
wszystkie natom iast cechy istotne łączą je  z korespondencją pryw atną. 
Pow inny być więc opisywane i inw entaryzow ane właśnie na zasadach 
przyjętych dla listów pryw atnych, co umożliwiłoby należyte wyzyskanie 
przez historyków  tego niew ątpliw ie cennego źródła. Z niewiadom ych po
wodów przyjęto w Katalogu  nonsensowne założenie, że tzw. gazety pi
sane w inny być traktow ane jako prasa, co doprowadziło do poważnego 
pomieszania pojęć, a co gorsza — do przyjęcia zasad inw entaryzacyjnych, 
czyniących całe przedsięwzięcie wydawnicze zupełnie dla historyka bez
użytecznym.

Nie jest tu  zresztą spraw ą najw ażniejszą fakt, że au torka Katalogu  
uparła  się przy trak tow aniu  tzw. gazet pisanych jako prasy, a w spółautor 
w stępu i recenzent naukow y tej publikacji najw yraźniej ją  w  tym  przeko
naniu umocnili. Wychodząc naw et z takich założeń, można było dać ka
talog w m iarę dla badaczy użyteczny. A utorka w ybrała jednak  rozwią
zanie połowiczne — niew ątpliw ie najgorsze ze wszystkich możliwych.

K onsekw entne traktow anie gazet pisanych jako prasy m usiałoby 
prowadzić do rozwiązania następującego: trzeba by było uznać „zespół” 
korespondencji, pochodzących od jednego au tora  — za jednostkę analo
giczną do jednego ty tu łu  prasowego; ugrupować wszystkie zebrane „ga
zety pisane” w  kilkanaście czy może kilkadziesiąt takich jednostek, okreś
lić daty  graniczne każdej z nich (datę pierwszej i ostatniej koresponden
cji), ew entualnie spisać daty w szystkich kolejnych „num erów ”. Należa
łoby poza tym  ustalić logiczną zasadę wyróżnienia tytułow ego (np. „Ga
zeta pisana Jana  Iksińskiego”, „Gazeta pisana księdza Zetowicza” —■ od 
nazwisk autorów), dać zwięzły opis form alny — i koniec. Tylko że przy  
takim  założeniu nie trzeba by było dla publikacji katalogu aż 30 ark . 
wyd. — w ystarczyłby jednoarkuszow y artykuł, np. w  zeszycie „Ze skarb
ca k u ltu ry ”. A utorka Katalogu  przyjęła inną zasadę: 1987 poszczególnych 
listów z wiadomościami, pióra rozm aitych autorów, uporządkow ała chro
nologicznie. Aby zaś zindywidualizować każdy z takich listów, w  braku 
innych możliwości w yróżniła każdą z 1987 korespondencji przez incipit 
i explicit, publikując fragm ent pierwszego i fragm ent ostatniego zdania 
tekstu, o brzm ieniu oczywiście jak  najbardziej przypadkow ym . Pow stał 
w  ten  sposób m onstrualny zbiór bezsensownych zapisów, z k tórych żaden
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nie inform uje ew entualnego badacza, pragnącego skorzystać z tego typu  
„gazet p isanych”, w  ogóle o niczym istotnym .

Aby tego rodzaju katalog m iał dla historyka jakąś w artość, poszcze
gólne zapisy w inny inform ować — w form ie zwięzłego regestu —
o wszystkich w ażniejszych spraw ach poruszonych w danej koresponden
cji, z w ym ienieniem  nazwisk postaci, k tórych ta korespondencja w ten  
czy inny sposób dotyczy. Oczywiście, że taka postać katalogu w ym aga
łaby od au to rk i dodatkowej pracy, a obj ętość katalogu z zapisami regesto- 
w anym i m usiałaby wynieść nie 30, ale 60 lub 80 arkuszy.. E fekt nauko
w y byłby do tej im ponującej objętości dzieła zupełnie dysproporcjonal- 
ny, ale wr końcu katalog tego rodzaju na coś mógłby się przydać. Pozo
staw ałoby rozważyć, czy lepiej wydać katalog 80-arkuszowy o niew iel
kiej przydatności, ale jednak jakieś inform acje dla badacza przekazu
jący, czy też katalog „zaledwie” 30-arkuszowy, ale za to do niczego 
w  ogóle nie przydatny. Z najw iększą przykrością trzeba bowiem stw ier
dzić, że m rówcza praca au to rk i i w ielki wysiłek w ydaw nictw a poszły 
zupełnie na m arne. Najbardziej skrupu latny  naw et badacz XVIII wie
ku może ten  im ponujący z pozoru katalog z czystym  sum ieniem  pominąć; 
nie dowie się zeń w ogóle niczego, co stanowiłoby istotne uzupełnienie 
inform acji, dostępnych dzięki dawnym  inw entarzom  rękopisów Ossoli
neum.

Pozostaje jeszcze wniosek ogólny: wszelkie katalogi, inw entarze i bi
bliografie nie są dziełami o samoistnej w artości naukowej. Są to publi
kacje pomocnicze, m ające na celu ułatw ić pracę badaczom, uspraw nić 
ich dotarcie do potrzebnych źródeł, zagwarantować im  w yczerpanie 
w szystkich istniejących a niezbędnych dla danego tem atu  m ateriałów . 
Dlatego też autorzy tego rodzaju publikacji powinni bezwzględnie brać 
pod uwagę in teres badacza, konstruow ać układ i poszczególne zapisy in
w entarza czy katalogu w tak i sposób, aby dostarczyć historykow i w szyst
kich inform acji, k tó re  w  takim  w ydaw nictw ie chciałby on znaleźć, gdyż 
w  przeciw nym  razie w ysiłek autorski inw entaryzatora archiwalnego idzie 
na m arne.

Jerzy Łojek

II

Histoire générale de la presse française. P ubliée sous la  direction de Claude 
B e i l a n g e r ,  Jacques G o d e c h o t ,  P ierre G u i r a 1 et Fernand T e r r o u, t. 2 : 
1815—1871, Paris 1969, PUF, ss. 465.

W końcu 1969 r. dotarła na półki księgarskie druga część wielkiej 
historii p rasy  francuskiej, najpoważniejszego, od czasu słynnego opraco
w ania Eugène H atina sprzed stulecia, zam ierzenia naukowego w tej


