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Początki i rozwój kolportażu wydawnictw periodycznych, w szcze
gólności gazet i czasopism1, na Lubelszczyźnie2 wiążą się z narodzinami 
i dziejami prasy polskiej, w tym  przede wszystkim z historią czasopiś
miennictwa lubelskiego, reprezentowanego przez ok. 1000 tytułów zna
nych i zachowanych wydawnictw ciągłych. Katalog czasopism lubel
skich3, obejmujący tylko szesnaście zbiorów czasopiśmienniczych — w 
większości bibliotecznych — z terenu Lublina i województwa lubelskie
go, zarejestrował (do 1970 r. włącznie) 781 tytułów (w tym ok. 20% 
sprzed 1918 r.), zaś w retrospektywnej Bibliografii prasy lubelskiej 
A. K. Gromek znalazło się ponad pół tysiąca tytułów4. Pomijając ulotne 
„Nowiny Lubelskie” z roku 1567, kalendarze lubelskie i zamojskie z na
stępnych stuleci, krótkotrwały miesięcznik fachowy pt. „Dziennik Eko
nomiczny Zamojski” z lat 1803—1804 oraz efemeryczne dzienniki: „Do- 
strzegacz Ekonomiczny i Polityczny Lubelski” (Lublin 1816; 2 X w tyg.) 
i „Kurier Lubelski” (Lublin 1830—1831), od 1865 r., tj. od czasu wzno
wienia tego ostatniego tytułu (najpierw 2 razy w tygodniu, od 1875 r. — 
3 razy w tygodniu), mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny zaopatrywani 
byli w polską gazetę lokalną, od 1879 r. ·— w codzienną. Były okresy, 
kiedy do ich rąk docierały dwie (i więcej) gazety (1875—1878, 1906—),

1 Terminologią przyjmujemy za Encyklopedią wiedzy  o prasie, Wrocław 1976, 
s. 60, 91, 242—243.

2 W artykule nazwa ta odnosi się do obszaru guberni lubelskiej w  jej gra
nicach z lat 1867—1914 (zob. W. Ć w i k ,  J. R e d e r ,  Lubelszczyzna. Dzieje roz-  
wßju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz,  Lublin 1977, 
s. 103—109), chociaż nie bez sporadycznych odstępstw.

3 Oprać. H. Wolska, Lublin 1974.
4 „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 6: 1972, s. 373—436. W kraju lubelską 

bibliografię wyprzedziło w iele podobnych spisów gazet i czasopism, m.in. pomor
skich, śląskich, łódzkich, rzeszowskich, białostockich, płodkich itd. Zob. A. G a r 
l i c k a ,  Bibliografia prasy polskiej pod względem terytorialnym,  „Studia Żródło- 
znawcze”, t. 16: 1971, s. 199—206. Ta sama autorka w  Spisie ty tu łów prasy pol
skiej 1865—1918 (Oprać..., Warszawa 1978) zarejestrowała 122 tytuły wydawane na 
Lubelszczyźnie, co stanowi niewiele ponad 2,1% wszystkich odnotowanych tytu
łów.
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zdarzało się wszakże i tak, że na krócej bądź dłużej pozbawiano lud 
ność guberni codziennej regionalnej informacji prasowej. Wychodziły 
periodyczne wydawnictwa władz zaborczych i okupacyjnych. Ukazywały 
się czasopisma nielegalne. W XIX w. w społecznym odbiorze domino
wały jednak gazety i czasopisma kolportowane spoza guberni, głównie 
z Warszawy, lecz także ż innych ośrodków w Królestwie Polskim, zaś 
w kolportażu nielegalnym również z ośrodków zakordonowych i zagra
nicznych.

\

INSTYTUCJONALIZACJA KOLPORTAŻU PRASOWEGO NA LUBELSZCZY2NIE

Przez cały XIX w. przeważającą formę kolportażu gazet i czasopism 
na Lubelszczyźnie stanowiła prenumerata. Dokonywały jej urzędy i sta
cje pocztowe, większość księgarni, sklepy, niektóre cukiernie i restau
racje, hotele. Jedna z najstarszych księgarni lubelskich, S. Arcta, w 
1875 r. reklamowała swoje pośrednictwo w prenumeracie krajowych 
i zagranicznych gazet i czasopism, odbieranych wprost z redakcji lub 
w przesyłce pocztowej za opłatą 15 kop. od pisma5. „Kurier Lubelski” 
w 1869 r. można było prenumerować w Lublinie w „domu zleceń” 
Moskalewskiego-Laskowskiego oraz w „handlach” Gałeckiego, Millera, 
w Chełmie — Świderskiego, w Hrubieszowie — Okrzyńskiego, w Pias
kach — Jańowicza. Prenum erata roczna kosztowała 4 rb.6 Prenum eratę 
„Gazety Lubelskiej” w 1885 r. prowadziły w Lublinie redakcja tego 
pisma, księgarnie M. Arcta, L. P. Kiessewetterów i S. Cederbauma, do
my handlowe: W. Donimirski i S-ka, Żaryn i S-ka, S. Boski i S-ka, 
Czarnecki oraz cukiernie Aleksandra i Kaspra Semadenich7. W Łukowie 
np. kantor pism periodycznych prowadził obywatel ziemski i właściciel 
cukierni Aleksander Chotkowski, dziewiętnastowieczny „choinkarz” 
i spiritus movens miejscowego życia towarzyskiego i. kulturalnego8. Jed
ne księgarnie w inseratach reklamowych podkreślały uniwersalność 
swoich usług w zakresie prenumeraty, inne „specjalizowały się” w eks
pedycji niektórych tytułów; tak np. księgarnia, skład nut i materiałów 
piśmiennych Witolda Cholewińskiego w Lublinie była głównym na Lu
belskie ekspedytorem m.in. czasopism „Życie Polski”, „Świat Kobiecy”, 
„Lotnik”, „Książka”9.

W połowie grudnia 1875 r. warszawska księgarnia pod firmą Czar
nowski, Lesman, Wiślicki i Sp. (ul. Chmielna 8), do której to spółki na
leżeli S. Czarnowski, M. Godlewski, J. Jeleński, B. Lesman, B. Ochi-

5 „Kalendarz Lubelski”, 1875, s. II.
6 Od Redakcji,  „Kurier Lubelski”, 1896, nr 23, s. 1.
7 Od Redakcji, „Gazeta Lubelska”, 1885, nr 274, s. 1.
ε Wiadomości miejscowe i z  kraju, tamże, nr 254, s. 2.
9 „Kalendarz Lybelski”, 1915, s. 99.
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mowski, J. Święcicki, H. Perzyński, A. Wiślicki, wysłała do wybranych 
osób w guberni lubelskiej pismo z prośbą o prowadzenie agencji księ
garskiej w celu „1) przyjmowania od znajomych prenum eraty na wszel
kie gazety, pisma, wydawnictwa, periodyczne oraz 2) przyjmowania 
obstalunków na wszelkie nowo wychodzące' lub dawniejsze książki w 
jakim bądź języku, nuty, mapy, ryciny itp. po cenach warszawskich”, 
udzielając agencjom rabatu od 10% do 50% zależnie od wydawnictw, 
z potrąceniem dla siebie tylko 5%10. Firma ta, powszechnie zwana Spółką 
Kolportacyjną11, wcześniej już miała w guberni swoich „nielegalnych” 
agentów. W Zamościu np. był nim księgarz Szloma Goldman12. Agencje 
Spółki Kolportacyjnej, które na podstawie decyzji generał-gubernatora 
warszawskiego z 25 lipca 1875 r. mogły być otwierane za zezwoleniem 
gubernatorów, w guberni lubelskiej mieściły się w samodzielnych loka
lach, a nie w księgarniach. Zezwolenia otrzymali: 18 października 1875 r. 
były nauczyciel 5-klasowej szkoły i kupiec drugiej gildii Józef Wydry- 
chiewicz z Hrubieszowa, zaś w roku następnym: 2 stycznia aptekarz 
Piotr Slaski z Janowa (Lub.), 7 lipca aptekarz Wiktor Migurski z Krasne- 
gostawu, 31 lipca również aptekarz Wincenty Borucki z Chełma,
11 września Cecylia Guskowska z Biłgoraja. Wszyscy oni mieli prawo 
prenumerować gazety, czasopisma i różne wydawnictwa periodyczne w 
językach rosyjskim, polskim i innych13. W tym czasie firma Czarnow
skiego, Lesmana i Wiślickiego z Warszawy oferowała 54 ty tu ły  czaso
pism, w tym  także wydawane w ośrodkach zakordonowych (Kraków, 
Lwów, Poznań, Toruń, Cieszyn)14. Agencja biłgorajska istniała zaledwie 
do roku 1879, janowska o rok dłużej15, chełmska do 1883, hrubieszowska 
do 1896, zaś krasnostawska niemal do I wojny światowej. 29 grudnia 
1877 r. zezwolenie na agencję Spółki Kolportacyjnej w Kraśniku uzyskał 
notariusz Stanisław Stankiewicz, 27 października 1899 r. — pisarz tam 

10 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w  Lublinie (WAPL), Kancelaria Gu
bernatora Lubelskiego (KGL), sygn. 1876: 15, k. 65.

11 Spółka Kolportacyjna w  Warszawie,  „Warszawski Rocznik Literacki”, R. 
3: 1872,, s. .56. Jej powstanie pochlebnie odnotowano w  kronice „Kuriera Lubel
skiego”, 1874, nr 1, s. i.

12 W Lublinie proponowano prowadzenie agencji to. nauczycielowi gimnazujm  
Wincentemu Dawidowi, który jednak nie zgodził się, podobno z powodu zbyt 
niskiej prowizji, WAPL, KGL, sygn. 1875: 11, k. 10, 13.

13 Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie, mikrofilm; Centralpyj Go- 
sudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw w Leningradie, f. 776, op. 11, d. 82, k. 93—94. 
W Biłgoraju koncesję na agenturę Spółki Kolportacyjnej otrzymał 7 II 1876 r. 
buchalter Powiatowej Izby Skarbowej Witalis Warzyński, od którego odkupiła 
ją C. Guskowska. W lipcu 1879 r. chciała ją odprzedać urzędnikowi miejscowej 
poczty Leonowi Dąbrowskiemu, ten jednak — jafco „nieprawomyślny” — zezwo
lenia nie otrzymał, WAPL, KGL, sygn. 1876: 15, sygn. 1879: 14.

14 WAPL, KGL, sygn. 1876: 15, k. 72.
15 Dom, w  którym się mieściła, spłonął w 1880 r., tamże, sj?gn. 1884: 4, k. 6.
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tejszego urzędu notarialnego Feliks Sucharski18. Znikły one w latach 
rewolucji 1905—1907.

Działały również agencje księgarni komisowej T. Paprockiego w War- . 
Szawie, m.in. w Zamościu i Tyszowcach.

Konkurencję dla S. Goldmana w Zamościu stanowił kantor sprze
daży zagranicznych gazet, czasopism i książek istniejący przy urzędzie 
pocztowym, na który od 1881 r. miała pozwolenie Feliksa Tokarska, 
siostra pomocnika poczmistrza. Po ich wyjeździe z Zamościa agencję 
przejął urzędnik pocztowy Franciszek Czyżewski, którego wraz z pocz- 
mistrzem Braziewiczem oskarżano o nielegalne prowadzenie kantoru 
prenum eraty czasopism oraz rozpowszechnianie „zagranicznych”, tj. za- 
kordonowych, galicyjskich wydawnictw periodycznych, w zmowie z in
nymi urzędami pocztowymi, przesyłanych głównie przez Tomaszów17.

W latach osiemdziesiątych i później coraz więcej osób starało się
o pozwolenie na prowadzenie samodzielnych agencji i kantorów prenu
m eraty gazet i czasopism. W 1888 r. o pozwolenie na otwarcie agencji 
kolportażu czasopism rosyjskich, polskich i obcych ubiegała się miesz
kanka Zamościa Aniela Tomorowicz18. Dziesięć la t później gazety i pisma 
periodyczne po cenach redakcyjnych reklamował wspomniany już właś
ciciel księgarni w Zamościu S. Goldman19. Od 4 maja 1905 r. agencję 
księgarską z prenum eratą gazet i czasopism w języku polskim prowa
dziła Zofia Willaume w Szczebrzeszynie20. W grudniu 1883 r. pozwolenie 
na prenum eratę warszawskich i innych wydawnictw periodycznych w 
Puławach uzyskała Józefa Dąbrowska, która jednak w niedługim czasie 
zmarła21. W 1892 r. o podobną koncesję w tym mieście czyniła starania 
Lucyna Majewska, zwracając uwagę na środowiskowe zapotrzebowanie 
na tę usługę22. Na początku 1901 r. zabiegał o to dla swego środowiska 
nałęczowski aptekarz Antoni Ojrzyński23.

Może w jakimś związku ze sprawami, o których mówiliśmy wcześ
niej, pozostawały tomaszowskie inicjatywy w zakresie tworzenia agencji 
prenum eraty prasy, formalnie egzystujących jako sklepy księgarskie — 
księgarnie. 6 lutego 1879 r. pozwolenie na „prenumeratę tylko gazet

16 Tamże, sygn. 1879: 14, k. 63v., sygn. 1900: 93, k. 268.
17 Tamże, sygn. 1882: 139, k. 5, 9. Wg naczelnika pow. zamojskiego donosy pi

sał S. Goldman, który wcześniej za 50 rb. chciał odkupić od F. Tokarskiej prawo 
prenumeraty gazet i czasopism w  Zamościu, zastrzegając sobie wyłączność. F. 
Czyżewski otrzymywał czasopisma z księgarni Teodora Paprockiego i S-ki w  
Warszawie, która oferowała m.in. bogaty wybór periodyków niemieckich, fran
cuskich i angielskich.

18 WAPL, KGL, sygn. 188: 28, k. 135.
19 „Kalendarz Lubelski”, 1898, s. 96.
2» WAPL, KGL, sygn. 1905: 226, k. 13.
21 Tamże, sygn. 1883: 15, k. 86, sygn. 1885: 22, k. 84.
22 Tamże, sygn. 1892: 96, k. 47.
?3 Tamże, sygn. 1900: 93, k. 346.
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i czasopism dozwolonych cenzurą” otrzymał Andrzej Eret, pozaetatowy 
pisarz sądu pokoju, który przejął agencję po skarbniku powiatowym 
Konstantym Łojewskim (mieściła się w domu L. Nazarewicza pod nu
merem 40), mającym prawo prenum eraty czasopism i gazet w językach 
rosyjskim i polskim od 28 stycznia 1878. Taką samą koncesję otrzymał
12 kwietnia 1879 r: sędzia sądu pokoju w Tomaszowie Leonid Tłusty24. 
Podobnie aktywną jak Tomaszów rolę w przerzutach nielegalnej lite ra
tu ry  odgrywał również Janów i jego okolice, toteż i w tym  środowisku 
notujemy wczesne próby organizowania agencji dla prenum eraty prasy. 
Starania o to czyniła w 1884 r. m.in. Marianna Formańska25. W tym sa
mym roku o pozwolenie na „abonament” wydawnictw periodycznych 
prosił właściciel sklepu przy Krakowskim Przedmieściu 126 w Lublinie 
Klemens Brodziński, który jednak wkrótce wyjechał do Warszawy26.

Na stacjach Kolei -Nadwiślańskiej agencja Jefimowa i Sp. na począt
ku 1905 r. urządziła nowe kioski do sprzedaży książek oraz gazet i czaso
pism w językach polskim i rosyjskim27.

O zezwolenie na otwarcie kantoru prenum eraty i ogłoszeń w Lublir 
nie przedsięwziął starania w 1904 r. Władysław Stanisławski i prawdo
podobnie je otrzymał w maju następnego roku28. 16 września 1907 r. 
zezwolenie na prenumeratę i sprzedaż legalnych gazet i czasopism pod 
firmą „Luks” wydano żonie radcy dworu t  Chełma Annie Dworakow
skiej23. ' ,

Z początkiem XX w. coraz bardziej upowszechnia się w Lublinie 
i guberni aktywniejsza forma kolportażu prasy — sprzedaż roznośna. 
Od 17 sierpnia 1906 r. posiadaczem pozwolenia na roznośną sprzedaż 
w Lublinie gazet i czasopism został Szymon Zydrański. Po jego śmierci 
kontynuowała ją żona Anna, która ponadto 2 grudnia 1906 r. uzyskała 
koncesję na kantor pod firmą „Prasa” (przy ul. Krakowskie Przed
mieście, koło Hotelu Europejskiego) z prawem sprzedaży detalicznej33. 
Był to jeden z pierwszych ulicznych kiosków prasowych w tym  mieś
cie31. Dwa lata później, w 1908 r., kantory sprzedaży gazet i czasopism, 
również w detalu i roznosie, uruchomili Michał Klimski (20 stycznia) 
i Władysław Poniatowski (20 czerwca) pod firmą „Praca”32. W tymże 
czasie zezwolenie na. roznośną sprzedaż gazet i czasopism w Lublinie 
mieli też księgarze: Szloma B. Nisenbaum (z 25 września 1905), Szloma

24 Tamże, sygn. 1879: 14, k. 2, 63.
25 Tamże, sygn. 1885: 22, k. 15.
26 Tamże, sygn. 1884: 4, k. 131.
27 Miestnaja chronika, „Ljublinskije Gubiernskije Wiedomosti”, 1905, nr 1, s. 2.
28 WAPL, Rząd Gubernialny Lubelski (RGL) Adm. I, sygn. 1904: 117, k. 2—4;
® WAPL, KGL, sygn. 1907: 2, k. 38.
30 Tam że,sygn. 1908: 6 st. III, k. 44, 118.
31 Tamże, sygn. 1908: 11 st. III.
32 Tamże, sygn. 1907: 2, k. 65.
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Cederbąum (z 16 lipca 1906), Ejga Zinger (z 18 kwietnia 1907). Kolpor
tażem zajmowała się także redakcja gazety „Goniec Polski”. W 1910 r. 
ubiegał się o pozwolenie na otwarcie w Lublinie kantoru sprzedaży róż
nych gazet (i otrzymał je) Lejzor Brodt, wywodzący się z Międzyrzeca33. 
Jak wynika z raportu policmajstra, wszystko to w dostatecznym stopniu 
zabezpieczało potrzeby miasta gubernialnego w zakresie sprzedaży roz- 
nośnej34.

W latach następnych coraz więcej osób starało się o pozwolenie wy
łącznie na roznośną sprzedaż gazet i czasopism, i to nie tylko w Lubli
nie, ale także w innych miejscowościach guberni. W 1912 r. wydano
5 takich zezwoleń (8 stycznia Janowi Siekirskiemu na sprzedaż w Lubli
nie pojedynczych num erów . „Gońca Polskiego”; 8 maja Józefowi Prze
smyckiemu i jego synowi Kazimierzowi na roznos prasy w Lublinie; 
8 maja Michałowi Becherowi na roznośną sprzedaż gazet żydowskich w 
Zamościu; 30 maja takież zezwolenie Gienie Ross; 15 czerwca Szoelowi 
Birmanowi —■ w Lublinie)35, w 1914 r. 2 zezwolenia (11 kwietnia Emilii 
Stankiewicz z Panasówki w pow. janowskim na uliczną sprzedaż czaso
pism i Dawidowi Cukermanowi z Sokołowa na roznoś wydawnictw pe
riodycznych), w 1915 —■ 1 zezwolenie (21 maja Józefowi Erlingerowi w 
Lublinie)38. -

W Puławach prenum eratą czasopism zajmował się w tym czasie Pin
ku s Kramer37.

Niewątpliwie także inni roznosiciele, sprzedawcy, domokrążcy nie
rzadko kolportowali m.in. wydawnictwa periodyczne. W zakresie roz- 
nóśnej sprzedaży obowiązywały przepisy rozesłane przy okólniku Mini
sterstw a Spraw Wewnętrznych nr 171 z 10 sierpnia 1865 r. Cyrkularz 
MSW z 12 czerwca 1881 r. stanowił, że prawo wydawania pozwoleń na 
roznośną sprzedaż mają właściwi gubernatorzy, z mocą w innych gu
berniach38. W praktyce w guberni lubelskiej wydawano przeciętnie рь 
kilka zezwoleń rocznie, chociaż np. w roku 1882 wydano ich 18, w
1912 — 14, w 1913 — 2033. Zaledwie około jednej trzeciej wnoszących 
prośby otrzymywało pozwolenie, co obrazuje skalę ograniczeń stosowa
nych przez administrację gubernialną. ■

33 Tamże, sygn. 1910: 19 st. III.
34 Tamże, sygn. 1908: 6 st. III, k. 38, 108.
35 Tamże, sygn. 1912: 8 st. III, k. 2.
30 Tamże, sygn. 1914: 7 st. III. O liczebności gazeciarzy i ich potrzebach oświa

towych świadczy m.in. fakt uruchomienia w  Lublinie szkółki dla roznosicieli ga
zet. Biblioteka centralna dla szkól początkowych, „Ziemia Lubelska”, 1915, nr 382, 
s. 1. ■ ' _

37 WAPL, Zarząd Żandarmerii Guberni Lubelskiej (ZŻGL), sygn. 612, k. 8.
38 WAPL. KGL, sygn. 1884: 241, к. 1—2. (W powiatach zezwolenia wydawały

zarządy powiatowe.)
39 Tamże, sygn. 1882: 281, sygn. 1912: 8 st. III, sygn. 1913: 3 st. III.
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W 1912 r. Irena Śliwicka otworzyła w Lublinie Biuro prenum eraty 
i ogłoszeń, które mieściło się w administracji „Ziemi Lubelskiej” przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 2240. Następne powstały dopiero po odzy
skaniu niepodległości: Biuro ogłoszeń i prenum eraty „Reklama” (ul. Koś
ciuszki 8), Główne biuro dzienników i ogłoszeń przy ul. Kościuszki 10 
oraz Biuro dzienników i ogłoszeń przy ul. Kapucyńskiej 241.

PRENUMERATA

Pisząc w 1869 r. na łamach „Kuriera Lubelskiego” o działalności spo- 
łeczno-oświatowej w Lublinie, wzdychał Seweryn Kośmiński: „Mała 
liczba jest czytających [pisma periodyczne] W zakładach publicznych 
daje się widzieć dosyć niby czytających, ale są to po większej części 
nowiniarze, którzy po przeczytaniu telegramów politycznych lub anegdot 
brukowych rzucają gazetę, nie racząc spojrzeć na artykuły naukowe lub 
w kwestiach poważniejszych traktujące”42. Po sześciu latach nieco lepiej 
oceniał stan prenum eraty pism periodycznych w Lublinie „zawiadujący” 
miejscowym Archiwum Akt Dawnyeh J. Detmerski. Przychodziło wów
czas do Lublina za pośrednictwem poczty 490 egz. gazet i czasopism, 
w tym 316 egz. periodyków polskich, 152 egz. rosyjskich i 22 egz. czaso
pism francuskich i niemieckich. Oprócz tego znaczną liczbę czasopism 
rozprowadzała księgarnia S. Arcta48. W 1885 r. poczta dostarczała miesz
kańcom Lublina m.in. 255 egz. „Gazety Lubelskiej”, 115 egz.. „Kuriera 
Warszawskiego”, 53 egz. „Słowa”, 52 egz. „Kuriera Codziennego”, 47 egz. 
„Wieku”, 42 egz. „Gazety Warszawskiej”, 34 egz. „Gazety Polskiej”; 
30 egz. „Gazety Handlowej”, 21 egz. „Dziennika dla Wszystkich”, 11. egz. 
„Chwili”, 8 egz. „Kuriera Porannego”, 3 gazety w języku francuskim,
6 w języku niemieckim i jedną w czeskim, 493 egz. gazet i czasopism 
w języku rosyjskim oraz — wraz z trzema księgarniami — wiele czaso
pism polskich i zagranicznych44. Na początku 1887 r. notowano znaczny 
spadek prenumeratorów, co — zdaniem kronikarza „Gazety Lubelskiej”
— było oznaką postępującego zubożenia ludności45. W końcu 1894 r. za 
pośrednictwem poczty lubelskiej odbierano 410 egz. gazet i czasopism 
polskich oraz 199 egz. rosyjskich46. Cztery lata później poczta ta kolpor

40 „Ziemia Lubelska”, 1912, nr 38, s. 5, ,
41 „Kalendarz Lubelski”, 1919, s. 80, 1920, s. 63. W niektórych miastach (np. 

w  Kraśniku, Lubartowie, Zamościu) prenumeratą zajmowało się m.in. biuro dzien
ników „Rekord”.

42 S. K o ś m i ń s k i ,  Lublin i jego ruch społeczny,  „Kurier Lubelski”, 1869,
nr 18, s. 3. ~ .

43 J. D e t m e r s k i ,  Kronika miejscowa, „Kalendarz Lubelski”, 1875, s. 13,
44 Wiadomości miejscowe i z kraju, „Gazeta Lubelska”, 1885, nr 270, s, 1—2.
45 Z miasta i okolicy, tamże, 1887, nr 6, s. 2.
«  Kronika miejscowa i krajowa, tamże, 1895, nr 24, s, 2, .
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towała w prenumeracie 1108 egz. dzienników, w tym 65,7% egz. gazet 
polskich i 34,3% rosyjskich. „Kurier Warszawski” miał 193 prenum era
torów, „Gazeta Polska” 161, „Kurier Polski” 140, „Słowo” 5847. Nie były 
to zbyt wielkie ilości prasy jak na prawie pięćdziesięciotysięczne miasto, 
toteż jeszcze w 1902 r. narzekano w „Gazecie Lubelskiej” : „Jeden numer 
gazety przechodzi przez dziesiątki rąk w formie pożyczki, a prenumera- 
torowie lub kupujący pojedyncze numery pisma należą u nas w L ub li
nie do rzadkich wyjątków. I jak w takich warunkach rozwinąć się może 
publicystyka i literatura krajowa?”48

Nie lepsza była sytuacja na „prowincji”, chociaż i tam w okresie 
popowstaniowym zaczął kształtować się i rozwijać rynek czytelnictwa 
prasy. W 1874 r. pięciotysięczny Tomaszów odbierał 34 egz. gazet i cza-: 
sopism, pobliska okolica — 27 egz.49 W 1885 r. ok. 100 egz. wydawnictw 
periodycznych prenumerowali mieszkańcy Łukowa, lecz liczba ta była
o jedną trzecią niższa niż w latach poprzednich50. Za pośrednictwem kan
toru puławskiego w 1883 r. mieszkańcy Puław i okolicy prenumerowali 
już znaczniejszą ilość egzemplarzy czasopism — 486, z czego 282 egz. 
przypadały na prasę polską, 196 egz. na rosyjską, 4 na hebrajską, 2 na 
francuską i 2 na niemiecką51. W roku następnym stacja pocztowa w Opo
lu doręczała abonentom ok. 150 egz. gazet i czasopism, w tym 55 abo
nentom 135 egz. periodyków w języku polskim. Było wśród nich 15 włoś
cian, pochodzących przeważnie z urodzajnego Powiśla, którzy prenume
rowali m.in. 13 egz. „Gazety Świątecznej” i 2 egz. „Zorzy”52. Włościanie 
z okolic Krasnegostawu w 1893 r. prenumerowali 16 egz. „Gazety Świą
tecznej”, co konkurowało z odbieraną przez inne kręgi prenumeratorów 
(a raczej prenumeratorek) ilością „Tygodnika Mód”53. Tzw. żurnale mód 
niemal powszechnie w ówczesnej prenumeracie zajmowały poczesne 
miejsce. Tak np. w 1885 r. w Zamościu i okolicy stanowiły one około 
jednej piątej całej prenum eraty, która wynosiła 529 egz. (w 1884 r. 
466 egz.), z tego przez pocztę przychodziła blisko połowa prenumero
wanych gazet i czasopism, natomiast za pośrednictwem księgarni Dawi
da Szyfmana — ok. 40%, księgarni S. Goldmana — kilkanaście procent. 
Tą drogą sprowadzano 38 gazet i czasopism polskich (251 egz.), 50 ro
syjskich (264 egz.) oraz 9 francuskich i niemieckich. W czytelniczym 
odbiorze przewagę nad czasopismami zaczynały uzyskiwać dzienniki, 
szczególnie periodyki szczęśliwie godzące treści publicystyczne z lite

47 Kronika bieżąca, tamże, 1899, nr 56, s. 2.
48 W. Κ.; Gazety i czytelnictwo, tamże, 1902, nr 201, s. 1.
49 K o r s a r z ,  Z Tomaszowa Lubel., „Kurier Lubelski”, 1874, nr 70, s. 2.
50 Vľiadomosci miejscowe i z  kraju,  „Gazeta Lubelska”, 1885, nr 255, s. 2. 

Prenumeratę w  tym  mieście załatwiał, wówczas głównie agent A. Chotkowski.
51 Z miasta i okolicy, tamże, 1889, nr 37, s. 2.
52 Kronika miejska, tamże, 1890, nr 150, s. 2.
53 Listy i unadomości z  guberni, tamże, 1893, nr 167, s. 2.
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rackimi. Odbiorców przysparzały im drukowane w odcinkach wybitne 
utwory literackie okresu pozytywizmu, na przykład „Słowu” — Potop 
1-І. Sienkiewicza, „Krajowi” nowele B. Prusa5'1. W Radzyniu w latach 
siedemdziesiątych najwięcej prenumeratorów miała „Gazeta Warszaw
ska”, przede wszystkim dzięki drukowanym w odcinkach powieściom 
J. I. Kraszewskiego i artykułom wstępnym J. Keniga. W 1903 r. przy
chodziło tam 47 periodyków w 250 egz., w tym  85 egz. gazet i 54 egz. 
pism ludowych, w 1910 r. — 44 periodyki w 571 egz., w tym 127 egz. 
dzienników, 328 egz. pism ludowych, 47 egz. pism ilustrowanych, 30 egz. 
społecznych i literackich, 19 rolniczych i handlowych, 7 poświęconych 
modzie i gospodarstwu domowemu, po 6 egz. pism religijnych i dziecię
cych. Otrzymywano również 43 egz. periodyków żydowskich55.

Dynamicznie, chociaż nie zawsze imponująco w liczbach bezwzględ
nych, rozwijało się w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego i na początku 
bieżącego stulecia czytelnictwo prasy ludowej, co świadczy o rozbudze
niu oświatowym lubelskiej wsi w okresie poprzedzającym rewolucję 
1905—1907 r. Z korespondencji czytelników z Lubelszczyzny do „Gaze
ty  Świątecznej” wynika, że w latach 1881—1896 docierała ona do 125 
miejscowości: w powiecie puławskim do 21 wsi, w radzyńskim do 14, 
w łukowskim — 13, w lubelskim — 12, w lubartowskim — 12, w ja
nowskim — 10, w krasnostawskim — 8, w zamojskim — 8. W Bochot- 
nicy, Krężnicy Kościelnej, Pożogu, Trzebieszowie i Wąwolnicy chłopi 
grupowo abonowali i zespołowo czytali to pismo. Także „Zorza” w la 
tach 1890—1904 miała pokaźną liczbę czytelników w powiatach puław
skim, lubartowskim i janowskim56. Ukazujące się od 1906 r. „Zaranie” 
czytano w 82 miejscowościach Lubelszczyzny (pow. puławski — 26 miej
scowości, lubartowski — 15, lubelski ■— 11, janowski — 10, zamoj
ski — 8, krasnostawski — 7, chełmski — 3, tomaszowski — 2)57.

Według niepełnych danych, tylko podległe Centralnemu Towarzystwu 
Rolniczemu kółka rolnicze, zorganizowane w towarzystwach rolniczych 
Hrubieszowskim, Lubelskim, Nałęczowskim i Siedleckim, w 1913 r. pre
numerowały 956 egz. periodyków, z czego prawie 45% stanowiła „Ga
zeta Świąteczna”, 17% „Przewodnik Kółek i Spółdzielni Rolniczych”, 
11% „Zorza”, 6% „Naród — Wiadomości Codzienne”, po ok. 40/o „Głos 
Ludu” i „Posiew”58.

54 Tamże, 1885, nr 59, s. 2. ,
55 A. B r y d z i ń s к i, Czytelnictwo w  Radzyniu, „Kurier”, 1910, nr 139, s. 2.
56 J. M a r s z a l e k ,  Początki ruchu ludowego na Lubelszczyźnie, [w:] Ruch 

ludowy na Lubelszczyźnie, Lublin 1964, s. 23—24.
57 W. P i ą t k o w s k i ,  Dzieje ruchu zaraniarskiego, Warszawa 1956, s, 64.
58 Z. K m i e c i k ,  Pisma ludowe w Królestwie Polskim w  latach 1907—1914, 

„Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” (dalej: RHCP), t. 2: 1963, u. 107— 
110, 112.
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W małych środowiskach, szczególnie na wsi, przez całe XIX stulecie, 
a nawet do lat międzywojennych, obecność prasy była rzadkością. Tak 
np. do liczącej z górą tysiąc mieszkańców Żółkiewki (pow. krasnostaw
ski) w 1875 r. przychodziło ponad dwadzieścia periodyków, łącznie z fran
cuskimi i niemieckimi, lecz był to raczej „chlubny w yjątek”59. Prawie 
dwadzieścia lat później w parafii Michów (pow. lubartowski) było tylko 
czterech „przedpłatników” „Gazety Świątecznej”“0. W latach przed 
I wojną światową w Branicy koło Radzynia trzech prenumeratorów 
otrzymywało „Gazetę Świąteczną” i jeden „Zaranie” (1908)01. W Woli 
Osowińskiej w Łukowskieip rejestrowano dziesięciu prenumeratorów, 
w tym trzech „Ludu Polskiego” (1913)02. W 1918 r. w gminie Sułów 
(pow. zamojski) dla ośmiu wsi prenumerowano 37 egz. gazet i czaso
pism: 10 egz. „Gazety Świątecznej”, 9 egz. „Zorzy”, 3 egz. „Strzechy”, 
tyleż „Głosu Lubelskiego”, 2 egz. „Ziemi Lubelskiej” i można by to 
uznać za maksymalne ówczesne nasycenie wsi lubelskiej prasą03.

Możliwości kolportażu pozostawały we wzajemnych zależnościach 
z wysokością nakładów, chociaż relacje te korygowały różne inne czyn
niki, m.in. terytorialny zasięg rozprowadzania tytułu, możliwości finan
sowe i techniczne wydawcy itp. Ukazujący się dwa razy w tygodniu 
„Kurier Lubelski” w 1868 r. wychodził w nakładzie 100 egz., w 1860 — 
140 egz. w 1870 190 egz. „Gazeta Lubelska” w 1897 r. miała ok.
600 egz. nakładu (ok. 500 prenumeratorów i ok. 100 egz. bezpłatnych 
dla urzędów i na wymianę)04. Nakłady ukazujących się na Lubelszczyźnie 
periodyków wzrastały. Wydawane od 1906 r. przez ks. Ignacego Kłopo
towskiego (początkowo w Lublinie, od 1 czerwca 1908 r. w Warszawie) 
tygodnik „Posiew” i dziennik „Polak-Katolik” miały nakłady po kilka 
tysięcy egzemplarzy05. W 1909 r. w guberni lubelskiej wychodziło 7 pe
riodyków, w tym 3 rosyjskie, w łącznym nakładzie 7760 egz. Średni na

59 Korespondencje, „Kurier Lubelski”, 1875, nr 8, s. 1—2.
60 Listy i wiadomości z  guberni, „Gazeta Lubelska”, 1893, nr 73, s. 2.
61 Korespondencje, „Ziemia Lubelska”, 1908, nr 348, s. 2.
62 Z ziemi lubelskiej i siedleckiej, tamże, 1913, nr 251, s. 5.
03 A. B a r t o s z ,  List znad Wieprza, „Glos Lubelski”, 1918, nr 54, s. 4.
64 Dla porównania: w 1870 r. „Kurier Codzienny” miał 4000 egz. nakładu, 

„Kurier Warszawski” 3600 egz. Z. K m i e c i k  Wydawnictwa periodyczne w 
Królestwie Polskim w  latach 1868—1904, RHCP, t. 4: 1965, z. 2, s. 143. W pierw
szym kwartale 1873 r. „Kurier Lubelski” miał 177 prenumeratorów, oprócz tego 
rozsyłał 34 egz. bezpłatnie. WAPL, KGL, sygn. 1873: 46, k. 8. W. G i e ł ż y ń s к i, 
Dobre i złe lata „Gazety Lubelskiej’’, „Prasa Współczesna i Dawna”, R. 1: 1958, nr 
73—78.

65 Z. K m i e c i k ,  Czasopiśmiennictwo ludowe w  Królestwie Polskim (1866—
1914), RHCP, t. 14: 1975, z. 2—3, s. 216—217, 266. W 1907 r. „Posiew” miał 6000 
abonentów, w roku następnym — 8000. Dokumentacja archiwalna podaje jednak 
rażąco niższe liczby prenumeratorów. WAPL, KGL, sygn. 1907: 15 st. III, k. 43v.— 
44. .
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kład pisma w języku polskim liczył ponad półtora tysiąca egzemplarzy06.
0  relatywności wysokości nakładów może zaświadczyć np. rozwój wy
dawniczy „Głosu Lubelskiego”, który w 1916 r. ukazywał się w nakła
dzie 300 egz., w 1919 r. 6000 egz., w niedziele zaś i święta 8000—
10 000 egz. Jego redaktor, Ryszard Wojdaliński, zaangażował gońców 
redakcyjnych do kolportażu ulicznego gazety67.

Pomijając gazety i czasopisma regionalne, do najbardziej popularnych 
tytułów (w języku polskim) w prenumeracie terenowej na Lubelszczyźnie 
w ostatniej ćwierci ubiegłego stulecia należały: z tygodników — redago
wana przez Konrada Prószyńskiego-Promyka „Gazeta Świąteczna”, 
„Bluszcz”, „Biesiada Literacka”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy”, pe
tersburski „K raj”, „Gazeta Rolnicza”, „Tygodnik Mód i Powieści”, 
„Zorza”, „Wędrowiec”, „Rola”, „Kurier Rolniczy” oraz dwutygodnik 
„Niwa”; z dzienników — „Słowo”, „Wiek”, „Gazeta Polska”, „Kurier 
Warszawski”, „Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy”, „Kurier Codzien
ny”, „Gazeta Warszawska”. W samym Lublinie najwięcej prenum era
torów miały dzienniki: „Kurier Warszawski”, „Gazeta Polska”, „Słowo”, 
„Kurier Codzienny”, „Kurier Polski”, „Wiek”, „Gazeta Handlowa”, 
„Gazeta Warszawska”, „Dziennik dla Wszystkich i Anonsowy” oraz ty 
godniki: „K raj”, „Gazeta Świąteczna”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Gazeta 
Lekarska”, „Wieczory Rodzinne”, „Bluszcz”, „Kłosy”, „Przegląd Tygod
niowy”, dwutygodnik „Niwa” i miesięcznik „Ateneum”. Były to nie
mal wyłącznie wydawnictwa warszawskie. Popularność określonych ty 
pów periodyków (dzienników w Lublinie, tygodników w powiatach) 
pozostawała w zależności od ówczesnych możliwości dostawczych gazet
1 czasopism z Warszawy do Lublina i na teren guberni.

Nasycenie prasą Lublina i Lubelszczyzny, rozmaite w różnych śro
dowiskach, latach i miejscowościach, ogólnie wzrastało. W 1869 r. je
den egzemplarz prenumerowanych w gulberni lubelskiej wydawnictw 
periodycznych przypadał na ok. 471 mieszkańców, w tym  47 umieją
cych czytać i pisać68. W prenumeracie pocztowej wyjątkiem był Lub

i8 J. M y ś 1 i ń.s к i, Nakłady prasy w  Królestwie Polskim w  1909 r., RHCP, 
t. 10: 1970, z. 1, s. 118—119. „Kurier Warszawski” w  tym czasie miał 33 000 egz. 
nakładu, „Goniec Poranny i Wieczorny” — 25 000 egz., „Biesiada Literacka” — 
4000 egz.

67 R. W o j d a l i ń s k i ,  „Głos Lubelski" podczas okupacji austriackiej (1915·— 
1918). Wspomnienie,  RHCP, t. 13: 1974, z. 1, s. 102—103. Wg W. G i e ł ż у ń- 
s k i e g o  (O lubelskiej prasie sprzed lat 50 m ów i red... Rozmowę przepr. A. L. 
Gzella, „Kurier Lubelski”, 1959, nr 330—331, s. 3) w  ostatnich latach przed I w oj
ną światową nakład lubelskiego „Kuriera” wynosił 1000 egz., „Ziemi Lubelskiej”
— 2000 egz.

68 Wyliczenie w  oparciu o liczbę 1289 prenumerowanych periodyków (zob. Wia
domości miejscowe,  „Kurier Lubelski”, 1869, nr 13,' s. 2) +  140 egz. ówczesnego 
nakładu „Kuriera Lubelskiego” i 677 240 mieszkańców guberni. Umiejących czy
tać i pisać, wg danych dot. rekrutów, w  1. 1874—1883 było 10%, w  <1, 1890—1898
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lin, ze względu na istnienie innych, coraz liczniejszych placówek kolpor
tażu gazet i czasopism. Chociaż można przypuszczać, iż jeden prenum e
rowany w 1874 r. na ok. 128 mieszkańców Tomaszowa periodyk rów
nież był wspomagany napływem nielegalnej prasy galicyjskiej. Według 
pełnych danych za pierwszy kw artał 1885 r. na jeden egzemplarz ga
zet i czasopism w prenumeracie pocztowej i księgarskiej przypadało w 
Zamościu niespełna 15 mieszkańców, w Radzyniu — w roku 1903 na 
jedną gazetę lub czasopismo przypadało ok. 24 mieszkańców, w roku 
1909 — dokładnie o połowę mniej. W Lublinie na jedną prenumeratę, 
wyłącznie pocztową, przypadało: w roku 1875 — 55 mieszkańców, w 
1885 — 30, w 1894 — 51, w 1899 — '50. Około jednej trzeciej prenu
m eraty lubelskiej i połowę zamojskiej stanowiła prasa w języku rosyj
skim69, podczas gdy ludności prawosławnej w latach 1880—1900 było 
w Lublinie ok. 6°/o70. Znacznie gorzej przedstawiało się upowszechnie
nie gazet i czasopism na wsi. Z danych zebranych w roku 1914 przez 
organistę parafii Mokrelipie (pow. zamojski)71 wynika, że w 18 należą
cych do niej wsiach 1 egz. prenumerowanych tam czasopism przypa
dał na 435 mieszkańców, w tym 150 umiejących czytać i 44 umiejących 
czytać i pisać.

Prenum erata gazet i czasopism w znacznej mierze zależała od moż
liwości dostawczych, tj. bliskości stacji pocztowych. W guberni lubel
skiej w 1880 r. było 35 stacji pocztowych72, w 1900 zaledwie o pięć wię
cej, toteż nie tyle dowcipne, co prawdziwe były informacje korespon
dentki „Gazety Lubelskiej”, zamieszkałej w powiecie tomaszowskim, z 
roku 1886: „Jedynym źródłem i przewodnikiem światła dla prowincji 
są gazety i książki, ale niestety — do niejednego miasteczka, zwłaszcza 
nie mającego stacji pocztowej, gazeta wędruje przez tydzień i dłużej, 
zanim się dostanie do prenumeratora, który o pomieszczonych w niej 
faktach już wprzódy dowiedział się od Moszka”73.

— 15,4%, w 1905 r. 29%. Wg danych jednodniowego spisu z r. 1897 w  guberni 
lubelskiej, pisać i czytać umiało 31% mieszkańców powyżej 9 lat, zaś 23% ogółu 
mieszkańców. Por. Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913. W oprać. 
W. Grabskiego, Warszawa 1914, s. 304.

6s Wyliczenie w  oparciu o cytowane wcześniej źródła (ztfb. przyp. 43, 44, 46, 
47, 49, 54, 55) i liczbę ludności z odpowiednich roczników „Pamiatnoj kniżki 
Ljublinskoj gubiernii”, „Obzora Ljublinskoj gubiernii” oraz pracy H. M a r u s z -  
c z a k a  Zmiany w  zaludnieniu województwa lubelskiego w  latach 1822—1946, 
„Annales Uniwersitatis Marie Curie Skłodowska”, Sect. B., t. 4: 1949, [z.] 5, 
s. 108,

70 A. K i e r e k ,  Rozwój Lublina w  latach 1864—1914, [w:] Dzieje Lublina, 
t. 1, Lublin 1965, s. 267.

71 K m i e c i k ,  Czasopiśmiennictwo ludowe w  Królestwie Polskim (1866—1914),
s. 267. ■

7> WAPL, RGL, Adm. I, sygn. 1881: 92 b.
73 R. G e r  l e  c k a, Lata 1864—1905, [w:] Z przeszłości kulturalnej Lubel

szczyzny,  Lublin 1978, s. 288.
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W 1875 r. prasa z Warszawy do Lublina, Garwolina, Puław i Dębli
na dostarczana była omnibusem oraz karetą. Wiele miejscowości, nawet 
z urzędami pocztowymi, w tym czasie, a także i później nie miało moż
liwości codziennego otrzymywania prasy74.

Podobny stan utrzymywał się do końca omawianego okresu.

PRZEJAWY KOLPORTAŻU „BIBUŁY”75

Funkcjonował również nielegalny kolportaż wydawnictw zakazanych. 
Widoczne jest wyraźne narastanie tego zjawiska z kulminacją w latach 
rewolucji 1905—190776. Na podstawie zachowanej dokumentacji archi
walnej gubernialnych władz policyjnych wiem yb wykryciu w dekadzie lat 
poprzedzających I wojnę światową ok. 30 faktów kolportażu posiadania 
lub czytelnictwa tajnych wydawnictw periodycznych, a jest to niewąt
pliwie niewielki procent faktycznego upowszechnienia nielegalnej prasy 
na tym  terenie77. Rozpowszechniały je partie — w najogólniejszym po
dziale —■ dwóch orientacji politycznych: socjalistycznej i endeckiej, oczy
wiście w całej gamie ugrupowań78. Funkcjonowała zatem m.in. nielegal
na prasa SDKPiL („Czerwony Sztandar”, „Vorwärts”, „Z pola walki”
•— wydawany wspólnie z Warszawskim Komitetem Wojskowo-Rewolu- 
cyjnej Organizacji SDPRR „Sołdatskij Listok”, zaś po rozłamie w 1912 r. 
wydawana przez tzw. zarządowców „Gazeta Robotnicza”), PPS („Przed
świt”, „Robotnik”, „Gazeta Ludowa”, „Kaliski K urier Robotniczy”, „Echo 
Robotnicze z Zawiercia”, „Robotnik Wiejski”, wydawane w języku ro
syjskim „Wiestnik Polskoj Socyalisticzeskoj Partii” i „Sołdatskaja Do
la”; od października 1906 r. pojawiały się kontynuacje wymienionych 
tytułów zarówno PPS Lewicy, jak i PPS Frakcji Rewolucyjnej, także 
„Pobudka” lubelskiej PPS Frakcji Rewolucyjnej”, „Placówka” PPS Opo
zycji), NZR („Kiliński”, „Pochodnia”, „Głos Robotnika”, lubelski „Młot 
Polski”), SND („Polak”, „Głos Ziemi Chełmskiej”, chadecki „Głos Naro
du”, od roku 1908 „Polska”, pismo tzw. Frondy) itd. Oprócz Lublina naj

74 „Kalendarz Lubelski”, 18751 (s. 78—79) i z lat następnych.
75 Fragment większego tekstu.
76 O rozmiarach regionalnej produkcji tajnych wydawnictw tylko lubelskie

go okręgu PPS dają pewne wyobrażenie liczby egzemplarzy z okresu rewolucji: 
1905 r. — 106 500 egz., niepełny 1906 r. — 89 975 egz., z czego prawie 94°/o sta
nowiły ulotki (proklamacje, odezwy itp.) i czasopisma. Zob. Nasze wydawnictwa,  
„Pobudka”, 1905, nr 2, s. 6.

77 WAPL, ZŻGL, sygn. 599-^612, 791—815.
78 Historia polskiego ruchu robotniczego 1864—1964, t. 1: 1864—1939, Warsza

wa 1967, s. 104—223; Z. K m i e c i k ,  Prasa polska w  Królestwie Polskim i im 
perium rosyjskim  w  latach 1865—1904, [w:] Prasa polska w  latach 1864—1918, 
Warszawa 1976, s. 52—57; t e n ż e ,  Prasa polska w  zaborze rosyjskim w  latach 
1905·—1915, tamże, s. 58—113.
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więcej przypadków ujawnienia kolportażu tajnych czasopism miało 
miejsce w południowo-wschodnich powiatach guberni. Na powiaty: bił
gorajski, zamojski i krasnostawski przypada ponad jedna trzecia ujaw 
nień, zaś z powiatami tomaszowskim i chełmskim — ponad połowa. W 
oddzielnej grupie sytuują się powiaty: janowski, lubelski, puławski. We
dług miejsca wydania kolportowanych w tym  czasie w guberni lubel
skiej tajnych czasopism wyodrębnia się grupa periodyków ukazujących 
się na Lubelszczyźnie (m.in. nie notowane w 'bibliografiach: „Głos Zie
mi Zamojskiej”, „Młot Polski”, „Głos Ziemi Chełmskiej”)7”, na terenie 
zaboru, tj. w Kongresówce, za kordonem — w innych zaborach, głów
nie na terenie zaboru austriackiego, za granicą (docierała np. polonijna 
„Gwiazda Polarna” ze Stevens Point — Wiscontin i paryska „La Guer
re Sociale”)80. W związku z transportem przez tereny Lubelszczyzny 
ujawniano rosyjskie periodyki rewolucyjne (m.in. „Iskra”, „Socyałdie- 
m okrat”, „Proletarij”)81.

Oprócz czasopism tajnych i innych nielegalnie rozpowszechnianych 
(zakordonowych i zagranicznych) obserwacji policyjnej podlegał z róż
nych powodów, przede wszystkim politycznych, również kolportaż nie
których periodyków legalnych.

Ogółem w latach 1904—1914 kolportowano na Lubelszczyźnie ok. 40 
tytułów nielegalnych wydawnictw periodycznych. Najczęściej, bo co 
w czwartym przypadku, ujawniano „Polaka”, przodującego pod wzglę
dem zasięgu terytorialnego. Również szeroko kolportowany był „Robot
nik” (w większości PPS Lewicy; ok. 15°/o wszystkich ujawnień). Z ta j
nych czasopism regionalnych najwięcej ujawnień (ok. 12% miał „Głos 
Ziemi Chełmskiej”, którego kolportaż notowano w latach 1909—1913. 
Wydawał go tzw. Związek Konarszczyków, z Tadeuszem Ciświckim i

79 Oto opisy znanych nam z autopsji pierwszych numerów: .
„Glos Ziemi Zamojskiej”. Czasopismo poświęcone sprawom społecznym. [Za

mość] 36 X 22 cm. [R. 1]: 1906. R. 1 nr 1: 15 III 1906. Cena 20 gr. Powiel.
„Młot Polski”. Organ Narodowego Związku Robotniczego w Lublinie. Lublin

31 X 23 cm. [R. l]: 1906. R. 1 nr 1: wrzesień 1906. Cena pojedynczego numeru
6 gr.

„Głos Ziemi Chełmskiej” odnotowała ostatnio A. G a r l i c k a  (Spis ty tułów  
prasy polskiej 1865—1918, s. 109, poz. 1384), jednaik bez zaznaczenia, że pierwotnie 
(1907—1914) ukazywał się on jako czasopismo nielegalne. Oto opis numeru pierw
szego:

„Głos Ziemi Chełmskiej”. Pismo poświęcone sprawom narodowym. Chełm 
31,5 X 22 cm. [R. 1]: 1907. R. 1 nr 1: czerwiec 1907. ·

Z. K m i e c i k  (Prasa polska w  rewolucji 1905—1907, Warszawa 1980, s. 24— 
25, 35) podaje następujące liczby periodyków Ukazujących się w  Lublinie: 1904
— 5, 1905 — 7, 1906 — 13, .1907 — 14, 1908 — 15, w  tym nielegalnych odpowied
nio dla wymieniorfifch lat: 1, 2, 1, 1, 4.

80 WAPL, ZZGL, sygn. 607, k. 39, 610.
81 Tamże, sygn. 599, k. 255, 604, k. 1.
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Danielem Sliwickim na czele82. W dalszej kolejności pod względem licz
by ujawnień sytuują się т л а  czasopisma: „Pblska” i łódzki „Głos Ro
botnika” (prawie 10®/o ujawnień), „Czerw&ny Sztandar”, „Sołdatskij Lí
stok”, „Röbötniik Wiejski”, „Gazeta LudoWa”, „Kiliński”, „Placówka”.

Nielegalną prasę znajdowano w omawianym okresie na ulicach, pla
cach, na stacjach kolejowych w Puławach, Chełmie, przy trakcji kole
jowej w pobliżu przystanków i torów („puszczanie bibuły), w prze
syłkach listowych83. Szlaki przenikania na Lubelszczyznę, do poszcze
gólnych jej środowisk, nielegalnych gazet i czasopism wyznaczały głów
nie ośrodki ich produkcji, możliwości transportu i teren odbioru. Na
kładały się tu i krzyżowały trzy, a nawet cztery układy komunikacyjne 
kolportażu: lokalny z ośrodkami w Lublinie, Chełmie, Zamościu, praw
dopodobnie też w Łukowie i w innych miejscowościach; zaborowy — 
z głównym ośrodkiem w Warszawie; zakordonowy — z ośrodkami w K ra
kowie i Lwowie, oraz międzynarodowy. W ostatniej dekadzie la t przed 
I wojną światową w kolportażu zaborowym coraz szerzej wykorzysty
wano trakcję Kolei Nadwiślańskiej, chociaż przez cały czas korzysta
no z „jamszczyków” zarówno pocztowych, jak i najpewniejszych — 
chłopskich. Prasa zakordonowa przenikała przez granicę z zaboru au
striackiego w południowych powiatach guberni, przede wszystkim ja
nowskim i tomaszowskim, także hrubieszowskim84. Według korespon
dencji policyjnej, w listopadzie 1913 r. w Jarosławiu w Galicji miała 
się znajdować drukarnia nielegalnej literatury, w dużej liczbie egzem
plarzy przewożonej do Chełma i okolicy przez komorę celną w Bełżcu, 
czym mieli się zajmować „jakiś” doktor z Tomaszowa i ksiądz z Potu- 
rzyna. We wrześniu poprzedniego roku agent „Wysoki” informował, że 
w miejscowości Nadbrzezie w zaborze austriackim przygotowano tran 
sport nielegalnej literatury  dla ks. Boczkowskiego z guberni lubelskiej, 
jednakże policyjne poszukiwania wymienionego nie dały rezultatu85. 
Lubelskim szlakiem międzynarodowym wędrowała m.in. leninowska „bi
buła”. Jednym z jej kolporterów od roku 1906 był Mikołaj Krylenko, 
który na polecenie Lenina w lecie 1912 r. zorganizował transport nie
legalnej literatury (w tym  prasy) przez granicę szlakiem na Tomaszów 
Lubelski i Uhnów. Jeszcze bardziej wykorzystywana droga transportowa 
prowadziła przez Kraków·—Zagłębie—Lublin—Kijów96. Ważnymi ogni
wami sieci transportowej, zorganizowanej przez M. Krylenkę, byli: nà-

82 F. Ż u r e k ,  Powiat krasnostawski w  walce o wolność, Warszawa 1937, s. 57.
83 J. M y ś l i ń s k i ,  Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1893—1906, RHCP, 

t. 14: 1974, z. 1, s. 52.
84 Obliczenia i informacje na podstawie całego zebranego materiału archiwal

nego, głównie z zespołu ZŻGL. O transporcie prasy Ligi Narodowej przed 1905 r. 
na Lubelszczyźnie zob. J. M y ś l i ń s k i ,  Prasa wydawana przez Ligę Narodową 
w  Krakowie przed 1905 rokiem, RHCP, t. 2: 1963, s. 53—55.

85 WAPL, ZŻGL, sygn. 610 i 611.
8· W. N a  j d u s ,  Przez zieloną granicę, Warszawa 1964, s. 101—102, 130—131.
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uczycielska rodzina Petrykowskich, Mikołaj Czerlunczakiewicz i Antoni 
Remiszewski z Lublina, Stefan Kluczkowski z Rzeczycy i inni87.

Erasa podziemna była zarówno płatna, jak i bezpłatna; tę ostatnią 
często opatrywano formułą w rodzaju „Proszę przeczytać i dawać innym 
darmo” bądź „Przekazujcie ze wsi do wsi itp.88 Transportem i kolpor
tażem zajmowali się członkowie partii i organizacji (wśród kolporterów 
„Polaka” i innych -nielegalnych pism w Lublinie był Paweł Ryczek, 
w Nałęczowie i okolicy Faustyna Morzycka)89, zawodowi przemytnicy 
(np. Michał Swirszcz z Nowego Jasiennika lub Marian Duryło z Lipin 
Górnych w pow. biłgorajskim, który przez dwadzieścia la t bez wpadki 
przekraczał zieloną granicę z „bibułą” i emigrantami90, studeńci Insty
tu tu  Puławskiego (np. Symcha Ajzenberg), uczniowie (np. uczeń lubel
skiej pryw atnej 7-kłasowej szkoły handlowej Stefan Szulc z Lubartowa 
vel Jan Ludwik Szolc)01, żołnierze, często włościanie i robotnicy. Różne 
też były techniki transportu i kolportażu. Według tajnego okólnika de
partam entu policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 12 listopada
1913 r. do oficerów żandarmerii na punktach pogranicznych, nielegalną 
literaturę przewożono z zagranicy w walizkach o podwójnym dnie, w 
pokrowcach na damskie kapelusze, w postaci cygar92.

Efektem działalności kolportażowej było czytelnictwo. Oprócz krąże
nia z rąk do rąk, ze wsi do wsi, z gminy do gminy pojedynczych egze’ i- 
plarzy nielegalnych czasopism tworzyły się tajne biblioteczki i t .y- 
telnie. W 1911 r. biblioteczkę taką znaleźli strażnicy ziemscy u Józefa 
Pawelca i jego syna Stanisława we wsi Majdan Krzywski w powiecie 
krasnostawskim. W zamkniętej na zamek szufladzie ukrytych było 21 
różnych polskich druków, m.in. egzemplarze „Robotnika”, „Głosu Ro
botnika”, „Pochodni”, „Polaka”, jednodniówka wydana w Lublinie z 
okazji 77 rocznicy powstania 1830—1831 r. pt. „Listopadówka Ziemi Lu
belskiej” , w której m.in. był tekst Mazurka Dąbrowskiego i wiersze wiel
kich romantyków. W -„zasobie” tej swoistej biblioteczki znajdowały się 
również periodyki legalne: „Głos Narodu”, „Naród”, „Posiew”, „Zorza”. 
Wyjaśniono, że Stanisław Pawelec otrzymał je od nieznajomego, w cza
sie pobytu przed trzema laty w Warszawie93. O czytelnictwo i upo
wszechnianie nielegalnej literatury  podejrzani byli w roku 1913 trzej mie-

87 Tamże, s. 117, 121—124.
88 WAPL, ZZGL, sygn. 805, k. 12, sygn. 502, k. 89.
89 WAPL, Wojewódzka Rada Narodowa w  Lublinie, sygn. 117, s. 33; Z. Z a r- 

n e c k a ,  Działalność oświatowa Faustyny Morzyckiej na tle epoki 18t>4—1910, 
Warszawa 1948, s. 24—25.

80 WAPL, ZŻGL, sygn. 600, k. 47, sygn. 606, k. 7, 19—20.
91 Tamże, sygn. 602, k. 15, sygn. 808.
02 Tamże, sygn. 611. Również w  tzw. ornatach i damskich workach. Zob. S. 

Ł a n i e c ,  Kolejarze Królestwa Polskiego. Walki klasowe i życie polityczne 1878—■ 
1914, Warszawa 1979, s. 206.

93 WAPL, ZZGL, sygn. 804. .
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szkańcy wsi Pielaki w powiecie biłgorajskim: tkacz Wojciech Wojda 
oraz. włościanie Michał Jasiński i Józef Momot, jednak w czasie rewizji 
u tego ostatniego, który był „choroszo gramotnyj, naczitan i umstwien- 
no razw it”, znaleziono głównie literaturę z zakresu gospodarstwa wiej
skiego i czasopisma legalne. Wszyscy oni zeznali, że wydawnictwa otrzy
mali od księdza z Uchań, zaś J. Momot „Gazetę Świąteczną” ód szwa
gra z Warszawy94. .

*
Dla upowszechniania gazet i czasopism na Lubelszczyźnie lata mię

dzy powstaniem styczniowym a odzyskaniem przez Polskę niepodległoś
ci stanowią ogniwo istotne z wielu powodów. W okresie popowstanio
wym prasa na Lubelszczyźnie jeśli nie była — jak chce tego Jerzy My- 
śliński95 — jedynym środkiem masowego przekazu informacji, to niewąt
pliwie .nim się stawała. Takie jej funkcjonowanie umożliwiał w zrasta
jący poziom rozwoju ówczesnego czasopiśmiennictwa, w tym także re
gionalnego (coraz wyższe nakłady, czasopisma dla szerokich kręgów spo
łecznych, szczególnie ludowe i robotnicze), niedostateczna, powolna, lecz 
postępująca alfabetyzacja. społeczeństwa, instytucjonalizacja kolportażu 
prasy oraz jej społeczna i polityczna rola jako narzędzia oświaty, agi
tacji i walki.

W zakresie kolportażu w ostatnim ćwierćwieczu XIX i w początkach 
XX w. obserwujemy proces instytucjonalizacji i pierwociny profesjona
lizacji rozprowadzania gazet i czasopism. W prenumeracie utwierdza 
swoją pozycję poczta, formuje się organizacja specjalistycznych 
instytucji kolportażu prasy (np. Spółka Kolportacyjna), pojawia się „za
wodowy” kolporter wydawnictw periodycznych, gazeciarz—prenum era
tor, roznosiciel, kioskarz. Oddzielna karta w dziejach upowszechniania 
prasy na Lubelszczyźnie to nielegalny kolportaż wydawnictw zakaza
nych. Uzupełniał on zapotrzebowanie na prasę w ogóle, szczególnie w 
języku ojczystym, umożliwiał kontakt z substytutam i zakazanych przez 
zaborcę, a niezbędnych dla narodu wartości, jak np. znajomość własnej 
historii, dostarczał, wreszcie środka w walce o ideały narodowe i spo
łeczne.

W omawianym okresie, w związku z rozwojem czasopiśmiennictwa 
ludowego, ujawniła się wyraziście m.in. oświatowa i ogólnocywilizacyjna 
rola prasy. Do dziś w wielu rozwiniętych gospodarczo i aktywnych spo 
łecznie wsiach Lubelszczyzny przechowało się wspomnienie czytelnictwa 
„Gazety Świątecznej” i „Zarania”.

Zawarte w artykule informacje pośrednio stanowią przyczynek do za
gadnienia czytelnictwa gazet i czasopism na Lubelszczyźnie przed 1918 r.

94 Tamże, sygn. 610. W piśmie znalazła się mimowolna pochwała solidarności 
mieszkańców tej wsi, która uniemożliwiła wywiad policyjny.

95 J. M y ś 1 i ń s к i, Uwagi o prasie polskiej przełomu X IX  i X X  w. jako  
źródle historycznym, RHCP, t. 14: 1974, z. 1, s. 5.
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