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blinie od stycznia 1945 r. Jest to pretensja  tym  bardziej uzasadniona, że 
Katalog obejm uje takie np. czasopisma, jak  „Bellona” czy też „Polska 
Zbrojna” .

Jeśli natom iast chodzi o powielane gazetki mniejszych jednostek 
i pododdziałów, większość z nich zaginęła zapewne bezpowrotnie i, jak 
się zdaje, nigdy nie uda się zestawić ich kom pletnej listy. Być może ja 
kieś rezu lta ty  w  tym  względzie dałyby poszukiwania w  archiwach r a 
dzieckich, terenowych archiwach krajowych, a przede wszystkim w zbio
rach pryw atnych.

W yjątkowo pracowicie zestawiła autorka stan zachowania poszcze
gólnych num erów  czasopism w różnych bibliotekach i insty tutach, u ła t 
wiając tym  niesłychanie pracę historykom  okresu. Uwaga krytyczna 
w tym  względzie dotyczy pewnej niejednolitości, mianowicie tylko zbio
ry  Centralnej Biblioteki Wojskowej, zresztą stosunkowo obfite, opatrzo
ne są sygnaturą biblioteczną.

Bardzo właściwy i pożyteczny w ydaje się chronologiczny układ ty tu 
łów według da ty  ukazania się pierwszego num eru  czasopisma. Całość 
opatrzono indeksem  alfabetycznym, indeksem tytułów  według jednostek 
wojskowych oraz indeksem redaktorów. W tym  ostatnim  jednak nie roz
wiązano trzech imion.

W sumie Katalog  jest bardzo pożyteczny i wysunięte tu ta j uwagi 
w żadnym  stopniu nie um niejszają jego wartości i praktycznej p rzyda t
ności. Centralnej Bibliotece Wojskowej życzyć by należało dalszej owoc
nej pracy nad podobnym katalogiem prasy Ludowego Wojska Polskiego, 
obejm ującym  okres późniejszy, choćby na początek do 1956 roku.

Jerzy Myśliński

III

Litera tura  po lska na obczyźn ie  1940— 1960. Praca zbiorowa w ydana staraniem  
Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie pod redakcją Tym ona Terleckiego, t. 1 
oprać. B. Swiderski, Londyn 1964, ss. 6;06; t. 2 oprać. B. Św iderski, Londyn 1965, 
ss. 797.

W roku 1964 ukazał się pierwszy, a w 1965 r. drugi tom obszernego 
opracowania zbiorowego liczącego w sumie ponad 1400 stron druku pt. 
Literatura polska na obczyźnie 1940— 1960. Redaktor tomu, Tymon T e r 
lecki, we wstępie słusznie zwraca uwagę, że zakres problem atyki, k tóry  
obejmuje książka, lepiej oddawałby term in: piśmiennictwo. W ydawnic
two w istocie rzeczy jest przeglądem  polskiej, produkcji pisarskiej na 
emigracji, ze słabszym uwzględnieniem piśmiennictwa na terenach  ZSRR, 
Przekroczone zostały także ram y  chronologiczne zaznaczone w ty tu le
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ponieważ większość utworów starała  się ogarnąć produkcję piśmienniczą 
aż do m om entu oddania książki do druku.

W tomie pierwszym  lite ra tu rę  emigracyjną dawną i współczesną oma
wia W iktor W eintraub, twórczość poetycką Mieczysław Giergielewicz, 
o prozie piszą Zygm unt Markiewicz i Michał Sambor, o dram atopisarstw ie 
trak tu je  a rtyku ł Jana  Ostrowskiego. Esejowi, szkicowi literackiem u i k ry 
tyce literackiej poświęcone są rozpraw y Józefa Bujnowskiego. Ignacy 
Wieniewski pisze o wznowieniach pisarzy polskich i obcych, Wojciech 
W asiutyński o literaturze religijnej, M arian Kukieł o lite ra turze  wojsko
wej, Zofia Kozarynowa o udziale Polaków w lite ra tu rach  zachodnich.

W tomie drugim  lite ra turze  dokum entarnej poświęcony jest a rtyku ł 
Zygm unta Markiewicza, lite ra turze  dokum entarnej w czasopismach — 
Stanisław a J. Paprockiego. Lidia Ciołkoszowa pisze o publicystyce, Anna 
Bogusławska o literaturze dla dzieci i młodzieży, Mieczysław Paszkie
wicz omawia słowniki i wydaw nictwa encyklopedyczne, Zofia Kozaryno
wa — przekłady na język polski, Ja n  Kowalik — czasopiśmiennictwo, 
Jan ina  Zabielska ■— instytucje i f irm y wydawnicze — oficyny d ru k ar 
skie, Stefan Legeżyński jest autorem  działu nekrologów, M aria Daniele- 
wiczowa przedstaw ia pogląd ogólny na lite ra tu rę  emigracyjną, Jan  Ko
walik zestawił bibliografię bibliografii. Na końcu wydaw nictwa zamiesz
czony został skorowidz nazwisk do obu tomów.

Zakres problem atyki omawiany przez autorów jest różnorodny. Rów
nież charakter poszczególnych artykułów  i rozpraw jest bardzo różny 
w formie i treści. Zostały one napisane przez historyków, historyków li
tera tu ry , bibliografów, publicystów. Część spośród nich wypowiada sze
reg subiektywnych sądów. Opinie autorów niejednokrotnie różnią się 
istotnie w ocenie tych samych lub podobnych problemów. W ydaje się jed 
nak, że właśnie to ujęcie oddaje złożoność twórczości na emigracji, jej 
specyfikę i określone poglądy polityczne. Obszerne, oparte na zestawie
niach bibliograficznych opracowania — przy wykorzystaniu innych źró
deł, k tórych poważna ilość znajduje się m. in. w k ra ju  — pozwolą bada
czom nie zaangażowanym w emigracyjne spory i stanowiska polityczne 
na obiektywną ocenę zjawisk omawianych w książce.

Powyższe uwagi, dotyczące przede wszystkim emocjonalnych, subiek
tywnych kom entarzy stosowanych niejednokrotnie przez autorów, nie 
zmieniają faktu, że redakcji udało się w  zasadzie osiągnąć cel wyłożony 
następująco we wstępie redakcyjnym : „Usiłowano w niej [publikacji] 
ogarnąć dorobek pisarzy powstały poza Polską podczas drugiej wojny 
światowej i w  następstw ie wypadków, k tóre zaszły po tej wojnie. Ma to 
być rejestr, inwentarz, bilans. Metodą przyjętą, a przynajm niej założoną 
u wstępu, jest możliwie ścisła i wyczerpująca system atyzacja opisowa
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zjawisk, ich wstępna analiza. Opis przeważa tu  nad sądem w artościują
cym, porządkowanie — nad hierarchizacją” (t. 1, s. 8).

Zarówno przygotowanie au tora  niniejszej informacji, jak  i charak ter 
„Rocznika” nie pozwalają na omówienie całokształtu problem atyki za
w arte j w książce. Dlatego inform acja dotyczyć będzie tylko opracowań 
ściśle związanych z historią czasopiśmiennictwa polskiego — rozumianego 
jako historia p rasy  i czasopism, dziennikarstwa i instytucji prasowych. 
Pom inięte będą w niniejszych rozważaniach wzmianki o dziennikarzach, 
gazetach, tygodnikach itd., rozproszone właściwie we wszystkich publi
kacjach zamieszczonych w książce. Na przykład: J. Bujnowski w  a rty k u 
le pt. Esej oprócz typologii tego rodzaju twórczości pisarskiej zestawia 
głównych twórców i omawia ich piśmiennictwo w różnych periodykach, 
pośrednio stw arzając przyczynek do historii czasopiśmiennictwa. Mimo 
tego zawężenia przedm iot omówienia prezentuje  się objętościowo obszer
nie.

Na pierwszy plan w ysuw ają się dwa opracowania Jana  Kowalika, 
a  mianowicie liczące 173 strony Czasopiśmiennictwo  i Bibliografia biblio- 
grafii.

W rozprawie o czasopiśmiennictwie omówione zostały różne gatunki 
prasy, począwszy od gazetek ściennych, periodycznych w ydaw nictw  po
wielanych, a skończywszy na biuletynach, kom unikatach agencji praso
wych, różnych ogranizacji, gmin wyznaniowych itd. Jej zawartość poda
na została w dwu częściach: ogólnej i szczegółowej, omawiającej prasę 
ukazującą się w  poszczególnych krajach. Rozważania ogólne rozpoczyna 
autor od charakterystyki prasy  emigracyjnej, z której wynika, że tylko 
trzecia część publikacji wychodzących w omawianym okresie ukazywała 
się w szacie typograficznej. Resztę prasy  stanowiły wydaw nictwa powie
lane, maszynopisy, fotoreprodukcje itd. Najliczniej ukazywały się perio
dyki nieregularne. Na przyczyny upadku wydaw nictw składały się w po
ważnym  stopniu bądź zmiany miejsca zamieszkania czytelników, bądź 
zakazy władz sprzymierzonych. Większość w ydaw nictw  upadła na sku 
tek  cofnięcia uznania rządowi emigracyjnemu. W arunki m aterialne p ra 
sy emigracyjnej m aluje autor w czarnych barwach, wskazując, że p rasa  
była głównie finansowana przez ogranizacje środowisk wychodźczych, 
ekspozytury rządu emigracyjnego bądź ofiarne jednostki, k tóre działal
ności wydawniczej nie mogły rozwijać na dłuższą metę.

Pisząc o wydawnictwach ukazujących się współcześnie na emigracji, 
autor zwraca uwagę, że opierają się one „na niezależnej, czysto gospodar
czej podstawie: m inim um  stałych p renum eratorów ” (t. 2, s. 377). Nasuwa 
się w  związku z tym  wątpliwość. Przynajm niej część spośród wym ienio
nych przez au tora  wydaw nictw  opiera się o organizacje skupiające emi
grantów polskich od wielu lat. Odnosi się to do związków Polaków
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w USA czy Kanadzie. Oblicze ideowe i polityczne tych pism kształtuje 
się w  konsekwencji pod w pływem  organizacji wspierającej. Sąd o „nie 
zależnej, czysto gospodarczej podstawie” innych czasopism — często 
o bardzo określonej postawie politycznej, jak  to w ykazują zbadane dzie
je periodyków — w  przypadku braku  dostępu historyków do źródeł do
chodów redakcji jest przynajm niej przedwczesny.

Omawiając zasady wolności słowa w prasie polskich wychodźców 
przedwrześniowych, autor wskazuje na ich historyczny charakter -w za
leżności od tego, kiedy i gdzie ukazyw ały  się periodyki emigracyjne, 
m. in. omawia sytuację w  tej dziedzinie na terenie ZSRR.

Interesujące są informacje au to ra  na tem at stosowania cenzury przez 
międzynarodowe organizacje opiekuńcze UNRRA i IRO, co uniemożliwia
ło d ruk  i kolportaż prasy  emigracyjnej na terenach zachodnich stref oku
pacyjnych Niemiec w  okresie po zakończeniu drugiej w ojny światowej. 
J. Kowalik omawia również pomoc W ęgrów w publikowaniu p rasy  pol
skiej podczas w ojny na ich terytorium , mimo nacisków niemieckich oraz 
u trudn ień  cenzuralnych w Szwajcarii i Ameryce Południowej.

W uwagach o geografii i statystyce prasy  zamieszczone zostały przez 
autora  dane wskazujące, iż w okresie od września 1939 r. do stycznia 
1964 r. ukazało się w 52 krajach  świata łącznie 2208 polskich w ydaw 
nictw periodycznych. W tym  1289 pozycji w  Europie. Najwięcej czaso
pism — 410 — w  Zjednoczonym Królestwie, 400 w Niemczech, 377 
w USA, 132 w  Palestynie (Izraelu), 104 w Kanadzie, 92 we Włoszech, 62 
w ZSRR. Reszta w  mniejszych ilościach w innych krajach.

Zamieszczone tabele oddają zjawiska produkcji prasowej w  sposób 
statyczny, np. duża ilość czasopism ukazujących się w  Niemczech, Wło
szech czy Palestynie związana była z przejściową obecnością na terenach 
tych państw  bądź jednostek wojskowych, bądź, jak  w  przypadku Niemiec, 
dużych grup Polaków przymusowo wywiezionych do Rzeszy i czasowo 
przebyw ających tam  po zakończeniu wojny. Geografia czasopism pol
skich podczas w ojny kształtowała się bardzo różnie. Szkoda, że autor nie 
pokusił się o zestawienie tabelaryczne w układzie historycznym. Wydaje 
się, że zebrany przezeń z benedyktyńską sumiennością m ateria ł pozwalał 
m u na ich sporządzenie.

Rolę prasy  wychodźczej omawia autor w  trzech aspektach: z punktu  
widzenia interesów Polski, potrzeb emigracji polskiej i stosunków mię
dzynarodowych w ćwierćwieczu poprzedzającym ukazanie się książki. 
Na szczególną uwagę zasługują spostrzeżenia autora dotyczące roli p ra 
sy w środowisku emigracyjnym, np. w  akcji łączenia rodzin, k tóre roz
dzieliła wojna; tylko jeden z licznych periodyków poświęconych tej 
kwestii, „Poszukiwania — Tracing” , w ydaw any w Monachium, ukazy
wał się w nakładzie 20 tysięcy egz.
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Równie ważne są spostrzeżenia au tora  dotyczące wkładu p rasy  emi
gracyjnej w kształtowanie ku ltu ry  narodowej. W skazuje on, że w ydaw 
nictwa książkowe na emigracji stanowią zaledwie promile tego, co opub
likowane zostało na łamach prasy  przez wybitnych pisarzy, publicystów, 
dziennikarzy i eseistów. P rasa  wychodźcza spełniła również w ybitną rolę 
publikując w odcinkach powieściowych książki klasyków polskiej lite ra 
tury: Sienkiewicza, Kraszewskiego, Rodziewiczówny i innych. Sama p ra 
sa polska w USA druku je  przeszło 70 powieści rocznie. P rasa  em igracyj
na spełniała poza tym  i spełnia nadal rolę organizatora życia społeczno- 
-gospodarczego wychodźstwa polskiego.

Jeżeli chodzi o międzynarodowe znaczenie polskiej p rasy  wychodź
czej, moim zdaniem na pierwszy plan w ysuw ają się rozważania autora 
dotyczące jej ważnej roli w  przekazywaniu podczas w ojny do wiadomoś
ci publicznej udokum entowanych informacji o sytuacji w  kraju .

W zakończeniu części pierwszej J. Kowalik przedstaw ia „Zabezpie
czenie zbiorów i stan prac badawczych nad polską prasą wychodźczą” 
oraz zamieszcza zestawienie ważniejszej lite ra tu ry , na której oparł swoje 
rozważania.

Część szczegółowa, stanowiąca gros rozpraw y autora, jest swojego ro 
dzaju encyklopedią historii p rasy  na emigracji w poszczególnych krajach, 
poczynając od pism wydaw anych w Rum unii po klęsce wrześniowej, 
a kończąc na kontynencie autralijskim . J. Kowalik stara  się je omawiać 
w porządku chronologicznym. Na końcu poszczególnych podrozdziałów’ 
zamieszcza on uwagi o stanie badań oraz ważniejsze źródła. Nie były 
znane autorowi, zapewne z powodu wcześniejszego oddania do druku, 
publikacje krajow e z ostatniego okresu dotyczące prasy polskiej w  ZSRR1.

Oddzielne miejsce zajm uje zawierająca 626 pozycji Bibliografia biblio
grafii również pióra J. Kowalika, sporządzona przez niego w zasadzie 
z autopsji w  oparciu o biblioteki zachodnie gromadzące polonica oraz 
o inne źródła publikowane, a także w oparciu o listy i kwestionariusze 
rozesłane do szeregu osobistości z emigracyjnego świata naukowego, dzia
łaczy emigracyjnych i dziennikarzy. Bibliografia J. Kowalika chronolo

1 M iędzy innym i w ie ie  danych o prasie polskiej w  ZSRR zaw iera monografia  
F. Z b i n i e w i c z a  A rm ia  Polska  w  ZSRR. S tud iu m  nad p ro b lem a tyk ą  pracy  p o 
li tycznej,  W arszawa 1963, oraz krótki artykuł t e g o ż  W spraw ie  listu Tadeusza  W. 
opublikowanego 20 I 1943 w  „N owych  W idnokręgach’’, „W ojskowy Przegląd H isto
ryczny”, 1961, nr 3, s. 302— 309. O prasie w ojskow ej w  ZSRR pisał R. S u r g i e -  
w i c z  w  artykule pt. Z d z ie jó w  p ra sy  f ron tow e j  L udowego W ojska  Polskiego 1943—· 
1945, tamże, 1963, nr 1, s. 33— 64. Ostatnio bibliografię tej prasy zestaw iła  Paulina  
Pakier (por. recenzję w  nin iejszym  tomie). Ponadto kilka pozycji zaw iera zesta
w ien ie  pióra Jarosława D aszkiew icza zam ieszczone w  kw artalniku „Z pola w alk i”, 
1962, nr 4, s. 230—240. W zmianki o prasie polskiej w  ZSRR spotkać można w  wielu  
pam iętnikach i artykułach w spom nieniow ych opublikowanych w  ostatnich latach
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gicznie i tematycznie różni się od Bibliografii bibliografii polskich  Wik
tora H ahna w ydanej w 1956 r. przez wrocławskie Ossolineum. Biblio
grafia J. Kowalika składa się z trzech części: bibliografii ogólnych, biblio
grafii wydzielonych i bibliografii specjalnych. Oprócz wydzielonego 
w części trzeciej działu Czasopiśmiennictwo, liczącego 44 ty tu ły , pozycje 
dotyczące historii p rasy  obficie rezprezentowane są również w  innych 
działach.

Następną z kolei publikacją in teresującą z punktu  widzenia historii 
czasopiśmiennictwa są Insty tucje  i f irm y  wydawnicze  — oficyny drukar
skie  pióra Jan iny  Zabielskiej. Ich działalność wiąże autorka przede 
wszystkim z Polskimi Siłami Zbrojnymi, urzędam i państw owym i (mini
sterstw am i i ich delegaturam i) oraz takim i instytucjam i, jak PCK i pol
ska YMCA. W m iarę jak  „państwo na w ygnaniu” zmieniało się w emi
grację, przybierała na sile działalność insty tucji niepaństwowych i firm  
pryw atnych. Produkcja  czasopiśmiennicza tych insty tucji nie stanowiła 
na ogół wyodrębnionych działów. Insty tucje  wydawnicze zajm owały się 
równolegle drukiem  czasopism, książek i podręczników. Poważniejsze 
czasopisma podejm owały d ruk  serii książek.

Lidia Ciołkoszowa w swym szkicu zajm uje się publicystyką em igra
cyjną. Świadomie dokonała ona selekcji m ateriału , ograniczając się do 
analizy wyłącznie publicystycznych „wypowiedzi piśmienniczych o zagad
nieniach politycznych, gospodarczych, społecznych czy ku lturalnych  roz
ważanych pod kątem  chwili bieżącej i bieżących w ydarzeń” (t. 2, s. 169). 
Autorka wykorzystała w swych rozważaniach prace z bibliografii prasy 
emigracyjnej, dokonane przez J. Kowalika.

A rtykuł jest in teresujący przede wszystkim dlatego, że większość w y 
bitnych publicystów to zawodowi dziennikarze. Swe rozważania przed
stawiła autorka w  układzie problemowym, omawiając różnorodne ten 
dencje w  publicystyce em igracyjnej wobec takich kwestii, jak  Emigracja 
a kraj, Polska a Niemcy, problem  ukraiński i inne. A rtykuł nie pozba
wiony jest ocen wynikających z postaw y politycznej autorki. Orientuje 
on w pewnym  stopniu zarówno o sprawach przew ijających się na łamach 
prasy  em igracyjnej, jak  i o postawach ideowo-politycznych jej rep re 
zentantów.

Nekrologia  S tefana Legeżyńskiego jest zestawieniem dziewięćdziesię
ciu not biograficznych o objętości od kilku do kilkudziesięciu wierszy, 
opracowanych na podstawie dostępnych źródeł archiwalnych, dokona
nych wywiadów i relacji rodzin i znajomych zmarłych twórców. Część 
not biograficznych zaopatrzona została w  zestaw w ybranych pozycji bi
bliograficznych, na podstawie których została sporządzona. W Nekrolo
gii opracowano szereg sylwetek osób związanych z dziennikarstwem. Są 
wśród nich nazwiska Stefana Badeniego, współpracownika „Czasu”

R o c z n ik  H is t .  C zas .,  t .  VI, z. 1 19
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i „Ilustrowanego K uriera  Codziennego” w okresie międzywojennym; 
Franciszka Bauera-Czarnomorskiego, korespondenta „K uriera W arszaw
skiego” od 1924 r. i a ttaché prasowego am basady RP w Londynie w la 
tach 1919— 1934; Adolfa Bocheńskiego, współzałożyciela „Buntu Mło
dych” , współpracownika „Polityki” , „Drogi” , „Przy kierownicy w To- 
b ruku”, „Orła Białego” ; Antoniego Chrząszczewskiego, dyrektora  ATE; 
Xawerego Glinki, attaché prasowego RP· w kilku krajach  w okresie 
międzywojennym; Ryszarda Stanisław a Piestrzyńskiego — jednego z czo
łowych dziennikarzy dwudziestolecia; Mieczysława Wyżła-Ścieżyńskiego, 
wieloletniego prezesa Związku Dziennikarzy w okresie międzywojennym 
i dyrektora agencji prasowej „Iskra” , i wielu innych.

W arto również odnotować, iż w  artykule  Wojciecha Wasiutyńskiego 
o literaturze religijnej kilka stron poświęcono prasie katolickiej. M arian 
Kukieł, pisząc o literaturze wojskowej, omawia we wstępie czasopisma 
wojskowe. Część szkicu Zofii Kozarynowej pt. Przekłady z języków  ob
cych  t rak tu je  o działalności pism em igracyjnych w tej dziedzinie.

Autorom i redaktorom  Literatury polskiej na obczyźnie  mimo pew 
nych m ankam entów  oraz, aczkolwiek zróżnicowanej, jednakże trudne j do 
zaaprobowania postaw y politycznej, udała 'się niełatw a ■ przecież próba 
syntetycznego zestawienia zagadnień dotyczących historii k u ltu ry  polskiej 
emigracji, a historii jej czasopiśmiennictwa w szczególności.

Eugeniusz Rudziński


