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R E С  E N Z J  E

I

M adeleine V a r i n  d’ A i n v e l l e :  La Presse  en France. G enèse et évolution  
de ses fonctions psycho-sociales ,  P resses U niversitaires de France, Paris 1965, ss. 253.

Autorką tej interesująco pomyślanej książki jest asystentka na w y 
dziale l ite ra tu ry  i nauk  hum anistycznych un iw ersy te tu  w  Grenoble. P ra 
ca jej jest właściwie zbiorem studiów nad w ybranym i zagadnieniami 
z historii prasy  we Francji, a skonstruowana została w  oparciu o obszer
ną (choć nie wyczerpującą) lite ra tu rę  zagadnienia oraz m ateria ły  za
czerpnięte wprost z lek tu ry  prasy. Celem autorki było przedstawienie 
różnych aspektów i ewolucji roli społecznej p rasy  we Francji, przede 
wszystkim prasy  informacyjnej, In teresu je  ją  rola „psycho-społeczna” 
p rasy  francuskiej w  rozwoju historycznym, z pominięciem jednakże p ro 
blemów politycznych, socjologicznych i ekonomicznych. „Nous groupons 
les moyens de diffusion et les journaux selon leurs ressemblances fo r
melles quant à leur rôle psycho-sociale[...]” Perspektyw a autorki „est 
orientée dans une seule direction et envisage les instrum ents de diffusion 
non dans leur rôle politique ou sociologique, mais uniquem ent sous l ’an 
gle psycho-social” (s. 7). To dość szczególne założenie narzuciło autorce 
koncepcję pracy  trudną  do zrealizowania, jako że w yabstrahow anie „psy
chospołecznej” roli prasy  i w ogóle środków masowego rozpowszechnia
nia informacji z całokształtu stosunków politycznych i społecznych 
(a z drugiej strony w arunków  technicznych) danej epoki jest po prostu 
niemożliwe.

Dzieło przez autorkę zamierzone powinno oprzeć się na analizie 
dwóch przede wszystkim kompleksów zagadnień: 1) rozwoju techniki
masowego przekazywania informacji i rozszerzania zakresu zaintereso
wań prasy  aż do objęcia przez nią wszystkich dziedzin życia społecznego 
oraz 2) rozwoju roli p rasy  w życiu społecznym, zwiększania jej wpływu 
na świadomość społeczną i wzrostu jej udziału w kształtowaniu opinii 
publicznej. Były to zadania bardzo trudne do wykonania, toteż au torka 
swoich postulatów badawczych w końcu nie zrealizowała, a naw et nie 
przedstawiła (choćby w zarysie) najważniejszych zagadnień, którym i za
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jąć się powinna. Problem atyka książki jest zbyt obszerna, au torka mo
gła objąć ją tylko powierzchownie, mogła zająć się tylko zagadnienia
mi w ybranym i (i to dość przypadkowo): kompilując ustalenia autorów 
dzieł monograficznych wiele problem ów spłyciła, w wielu miejscach 
przedstawiła czytelnikowi oklepane truizmy. Książka zawiera w  końcu 
tylko studia nad rozwojem treści prasy, w pewnym  stopniu nad rozwo
jem sposobów przekazywania informacji; b rak  w  niej natom iast zupeł
nie problemów wpływu prasy  na świadomość społeczeństwa i kształto 
wanie się opinii publicznej, analizy roli prasy  w życiu codziennym i sto
sunkach społecznych; kwestia roli „psycho-społecznej” prasy  francu 
skiej w  poszczególnych okresach jej rozwoju gdzieś się autorce w końcu 
zagubiła. W ydaje się nawet, że ty tu ł p racy  sform ułowany został nie
szczęśliwie, a przystosowanie go do rzeczywistej treści książki usunęło
by wiele nieporozumień.

Aczkolwiek zamierzeniem autorki było kolejne omówienie zasadni
czych problemów, a nie przedstawienie chronologiczne rozwoju prasy  we 
Francji, to jednak książka okazała się w końcu zbiorem studiów nad w y
branym i m om entam i historii p rasy  francuskiej, od czasów na jdaw nie j
szych aż po epokę nam  współczesną. Jedno w tej książce jest n iew ątpli
wie w arte  podkreślenia jako cenne osiągnięcie: autorka wychodzi od ba
dania informacji, sposobów jej rozpowszechniania, szybkości i zakresu 
jej cyrkulacji i dopiero później podejm uje badanie p rasy  jako specyficz
nego sposobu gromadzenia i upowszechniania wiadomości i poglądów. To 
oryginalne i cenne założenie nie dało jednak większych efektów. A utor
ka przedstaw iła interesująco rozpowszechnianie informacji w  Galii pod 
władzą Im perium  Rzymskiego („journal parlé des Gaulois”), przeźłiznę- 
ła się nad okresem średniowiecza, obszernie i ciekawie przedstaw iła po
czątki prasy  europejskiej i francuskiej w  XVI i XVII w., dała parę cen
nych przyczynków do historii p rasy  francuskiej w  XVlII w., choć tem a 
ty  w tym  zakresie w ybrała  dość dowolnie (najciekawszy w całej książ
ce jest zapewne rozdział poświęcony pierwszemu dziennikowi we F ra n 
cji, „Journal de P aris” z 1777 r., ,,Le Pain  quotidien” , s. 117— 136). Je d 
nakże wraz z wiekiem XIX weszła w gąszcz tak  skomplikowanych pro 
blemów, że naw et ich system atyzacja i odpowiednie zgrupowanie oka
zały się ponad jej siły. Skondensowała więc do m aksim um  wykład do
tyczący prasy  nowoczesnej i najnowszej (okres od początków rozpo
wszechniania inform acji do końca XVIII w., s. 9— 167; wiek XIX i XX, 
s. 169—230). W ynikiem tego było spłycenie analizy i przedstawienie w y 
branych zagadnień w  sposób uproszczony i wyrywkowy. Posiłkowanie 
się szczodrze cytowanymi w yjątkam i z treści gazet inform acyjnych 
i skądinąd znanymi liczbami niewiele tu  pomogło.

Książka pomyślana była inform atywnie, wiele koncepcji autorki



R E C E N Z J E 283

uznać trzeba za interesujące i metodologicznie bardzo cenne. Wszelako 
osiągnięcie wskazanych we wstępie celów okazało się ponad własne siły 
autorki.

Jerzy  Łojek

II

K atalog prasy  w o jenn ej  L udow ego  W ojska  Polskiego 1943— 1945, opracowała  
Paulina P а к i e r, W arszawa 1965. W ydaw nictw a Centralnej B iblioteki W ojskowej. 
Dodatek do K om u n ika tu  bibliograficznego,  t. 29: 1965, z. 1, s. 22.

Z uznaniem  powitać należy inicjatywę Centralnej Biblioteki Wojsko
wej oraz autorki opracowania Katalogu prasy wojennej Ludowego W oj
ska Polskiego , obejmującego swym zasięgiem chronologicznym okres od 
początku form owania się 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki aż do zwy
cięstwa nad hitleryzm em . K w erenda do Katalogu  objęła 100 bibliotek, 
muzeów, archiwów i insty tutów  krajowych i dała w  rezultacie zestaw 
i obraz stanu zachowania 35 tytułów, w  tym  10 gazetek powielanych.

Jest to właściwie więcej niż katalog, raczej połączenie bibliografii 
z katalogiem, przy czym w opisie bibliograficznym uwzględniono jedynie 
opis pierwszego num eru  czasopisma, wszelkie zaś zmiany elementów bi
bliograficznych umieszczono w obfitych adnotacjach. Szkoda tylko, że 
w owych adnotacjach nie rozróżniono danych pochodzących z autopsji 
i z innych źródeł. Pożyteczne byłoby także sygnalizowanie objętości po
szczególnych czasopism.

W ydaje się, że Katalog  jest w  zasadzie kompletny, gdy chodzi o ilość 
ty tu łów  wydaw anych drukiem . Zauważyłem  jedynie b rak  czasopisma 
wydawanego przez wojsko dla ludności cywilnej pt. „Nowiny Inowroc
ław skie” (luty — m arze’è 1945, dalej pt. „Biuletyn Inowrocławski”), k tó 
r y  to ty tu ł nie zachował się prawdopodobnie w zbiorach publicznych, 
oraz czasopisma „Podchorąży” , którego pierwszy num er ukazał się 15 IV 
1945 r. Ponadto należałoby jeszcze przeprowadzić poszukiwania nastę 
pujących tytułów: „Biuletyn Bojowy” (IV 1945), „Biuletyn M arszowy” 
(6 DP), „Nasze Echo” (25 pp), „Żołnierz Bezpieczeństwa” (Katowice, od 
1 V 1945) oraz „Biuletyn Zarządu Pol.-Wych. Jedn. Wojsk. 3682” (K ra
ków). Nie wiadomo jednak, czy ta ostatnia pozycja zaczęła się ukazywać 
przed 9 m aja  1945 r.

Tytu ł Katalogu  sugeruje, iż autorce chodzi o całą prasę wojskową 
omawianego okresu. Term in bowiem „prasa w ojenna” sugeruje raczej 
prasę wojskową z okresu wojny, w przeciwieństwie do „prasy fronto 
w ej” , k tó ry  to term in  jest jednoznaczny. Jeśli czytelnik tak  może t łu 
maczyć znaczenie ty tu łu , dziwi nieco pominięcie czasopisma „Lekarz 
W ojskowy”, k tóre  ukazywało się (a przynajm niej było datowane) w L u 


