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ograniczona objętość bibliografii sprawia, że nie zdołano pomieścić wszy
stkich nazwisk. Posługiwanie się bibliografią ułatw iają indeksy: tytułów  
gazet i osobowy.

Publikacja G azietnyj mir... jest pierwszą radziecką pracą staw iającą 
przed sobą zadanie całościowego ujęcia historii prasy  radzieckiej. Jak  
w ynika z zestawienia dokonanego przez autorów, największa ilość no
wych tytułów  czasopism centralnych pojaw iła się w ZSRR w okresie lat 
1921— 1925. W yrażała się ona liczbą ponad pięćdziesięciu gazet. Nato
m iast w  okresie po drugiej wojnie światowej, nie licząc zmian tytułów , 
pojawiło się zaledwie sześć nowych gazet, z których najbardziej znaną 
jest „Sowietskaja Rossija”. Nie oznacza to oczywiście jakiegoś regresu, 
ponieważ większość ukazujących się obecnie gazet radzieckich ma już 
kilkudziesięcioletnią tradycję, a wzrost czytelnictwa charakteryzuje do
sadnie wzrost nakładów. Obecny jednorazowy nakład „Praw dy” wynosi 
9,2 m in egzemplarzy, a „Izw iestii” ok. 3 min. Charakterystycznym  dla 
współczesnych w ielkich dzienników radzieckich jest równoczesny ich 
d ruk  w kilku lub k ilkunastu  m iastach ZSRR.

Reasumując, należy stwierdzić, że książka I. W. Kużniecowa i E. M. 
F ingerta zawiera n i e . tylko cenny m ateriał porządkujący wiedzę o ga
zetach radzieckich, lecz również dzięki obfitości podstawowych inform a
cji może służyć za podstawę do dalszych studiów.

A ndrzej Skrzypek

II

Archives de l’Agence Havas, Paris 1969, ss. 487.

Opublikowany został opatrzony w stępem  inw entarz m ateriałów  archi
w alnych jednej z najw ażniejszych inform acyjnych agencji prasow ych 
św iata od powstania inform acyjnej służby prasowej do w ybuchu drugiej 
w ojny światowej. Inform acyjno-prasow ą działalność Havasa przejęła w 
roku 1938 agencja France-Presse.

0  działalności agencji Havas pow stały już cenne opracowania obco
języczne1, a także doczekała się ona omówień w polskiej literatu rze z za
kresu historii p rasy2. Była to pierwsza inform acyjna agencja prasowa 
w świecie, utw orzona w 1835 r., działająca początkowo na terenie F ran 
cji, a następnie obejm ująca swoimi w pływ am i Włochy, Szwajcarię, Bel
gię, Hiszpanię, Portugalię, część A fryki Północnej i Am eryki Południo

1 P. F r é d e r i x ,  Un siècle de chasse aux nouvelles: de l’Agence Havas 
à l’Agence France-Presse, 1835—1957', Paris 1957; R. d e  L i v o s ,  Histoire de la 
presse française, Paris 1965; Havas, Paris 1954; R. D e s e m o n d ,  The Press and 
World Affairs, New York 1937.

2 R . S t a r z y ń s k i ,  Agencje informacyjne, Warszawa 1935; E. R u d z i ń 
s k i ,  Informacyjne Agencje Prasowe w  Polsce 1926—1939, Warszawa 1970.
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we j. Do czasów pierwszej · w ojny światowej Havas wspólnie z bry ty jską 
agencją R eutera i niem iecką W olffa kontrolował inform acyjną służbę 
prasową w świecie, wyjąwszy Stany Zjednoczone Am eryki Północnej. 
Pozostałe agencje inform acyjne faktycznie spełniały ro lę filii wyżej w y
m ienionych biur inform acyjnych.

Publikacja Archives de VAgence Havas wnosi kilka szczegółowych 
inform acji dotyczących historii tej agencji, które poniżej przytaczam. 
Otóż „wielkie porozum ienie” tró jk i Havas, Reuter, Wolff z 1870 r. od
nośnie podziału wpływów w świecie poprzedzone zostało porozumieniem 
tychże partnerów  z 1859 r. w celu walki z konkurencją i w ym iany in
formacji.

Istotny w pływ  na wzrost potęgi agencji Havas, zajm ującej się oprócz 
rozpowszechniania informacji, w ydaw ania i kolportażu gazet, także dzia
łalnością ogłoszeniową, w yw arło jej zjednoczenie 1 XI 1857 z Société 
G énérale des Annonces, w  skład którego wchodziły m. in. biuro ogłoszeń 
Bigot, Laffite, Bullier. W alory finansowe Havasa w  1879 r. w yrażały  się 
w kapitale w wysokości 8 500 000 fr. podzielonych na 17 000 akcji po 
500 fr.

W roku 1924 francuskie M inisterstwo Spraw Zagranicznych wyraziło 
zgodę na subsydiowanie b iura Havasa w  USA obsługującego Am erykę 
Łacińską. W roku 1931 Havas dla przeciw działania propagandzie an ty 
francuskiej w Azji otrzym yw ał od francuskiego MSZ kredyt w wyso
kości 800 000 franków  miesięcznie. Od 1894 r. agencja była połączona 
z abonentam i pryw atnym i przy pomocy teleskryptorów  i przekazywała 
cztery rodzaje informacji: a) wiadomości hippiczne, b) wiadomości finan
sowe, c) ważne wiadomości polityczne, d) résum é tych czterech serwisów. 
Od 1924 r. powstał także dział inform acji handlowych.

A rchiw a agencji Havas przejęte w depozyt przez francuskie Archives 
Nationales liczą 6 m 3, tj. 487 jednostek archiw alnych z okresu 1875— 
1940. O bejm ują one korespondencję dyrekcji generalnej z biuram i we 
Francji i za granicą, agencjam i sprzym ierzonym i, dziennikam i, różnym i 
abonentam i i korespondentam i. N iestety brak  jest w  depozycie doku
m entów dotyczących Rady A dm inistracyjnej, przechowywanych przez 
nadal istniejące we Francji przedsiębiorstwo Havas, które odmówiło ich 
zmikrofilmowania. Dotyczy to  także dokum entów finansowych. Archives 
Nationales nie dysponuje również korespondencją z przedstawicielam i 
zagranicznym i (z w yjątkiem  hiszpańskiej w ojny domowej).

Pierwszą grupę zachowanych dokum entów stanowi kom plet kopii w y
syłanych listów w latach 1875—1940 Sklasyfikowanych w porządku alfa
betycznym  adresatów. M. in. kom pletne są listy  do filii Havasa od roku 
1918. Z najdują się wśród nich pewne biura m niej ważne, takie jak  Saint- 
Denis de la Reunion (korespondencja kom pletna za lata 1874— 1927).
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Najważniejsza korespondencja z w ielkim i agencjam i rozpoczyna się 
od lat 1929— 1930. Tak jest w  przypadku agencji Reutera, W iedeńskiego 
Biura Korespondencyjnego i am erykańskiej Associated Press. Najstarsze 
listy  z agencją W olffa pochodzą z roku 1920. Kopie wyżej wym ienionych 
listów sklasyfikowane są w porządku geograficznym według miejscowości 
adresatów.

Drugą grupę dokum entów stanowią otrzym ane listy, posegregowane 
w porządku alfabetycznym  miejscowości nadawców.

Trzecia grupa to listy  z korespondentam i i dziennikami prowincjo
nalnym i, agencjam i regionalnym i, dziennikam i paryskim i i agencjam i 
konkurencyjnym i. '

Czwartą grupę dokum entów stanowi seria kontraktów , która pozwala 
w ejrzeć w  cele działania samej agencji, zinterpretow ać porozumienia 
z w ielkim i agencjam i dotyczące „podziału św iata” w  zakresie informacji. 
Zawiera ona trak ta ty  z agencjam i sprzym ierzonym i i modyfikacje poro
zumień. Z najdują się w niej również s ta tu ty  Havasa z 1879 r., akt w łą
czenia do agencji Société Générale des Annonces, porozum ienia z dzien
nikam i prowincjonalnym i i zagranicznymi. Akta te  inform ują m. in.
0 historii p rasy  w  zakresie kontaktów z rządowymi organizmam i fran 
cuskim i i zagranicznymi, różnym i grupam i, izbami handlowymi, klubam i
1 bankami.

Dossier diver zawiera ważne inform acje dotyczące stosunków Havasa 
z m inisterstw am i i radiem. N iestety dokum enty kontaktów  z M inister
stwem  Spraw  Zagranicznych nie istnieją dla okresu z przed 1935 r.

Fiszki abonentów agencji pozwalają zorientować się w  zasięgu jej 
oddziaływania.

Archiwum  filii agencji w Nowym Jorku  dotyczy okresu 1932—1940.
Archiwum  Ligi Agencji Sprzym ierzonych3, którego dyrekcję powie

rzono Havasowi, zawiera m ateriały  dotyczące nowej sytuacji agencji w y
nikającej z rozwoju radia, w alki przeciw konkurencji pew nych rządo
w ych służb inform acyjnych, praw nej ochrony informacji, studiów nad 
problem am i wspólnie interesującym i Ligę itd.

D okum enty dotyczące Havasa zdeponowane dotychczas przez A rchives 
Nationales rozmieszczone są w  różnych zbiorach: Archives Nationales 
posiada dokum enty M inisterstw a Spraw  W ewnętrznych dotyczące publi
kacji Havasa, k ry tyki tych publikacji, noty i inform acje różne.

Biblioteka Narodowa skupia różnego rodzaju legalne d ruk i agencji, 
być może niekom pletne.

Archiw um  M inisterstw a Spraw Zagranicznych posiada sześć karto 
nów pt. „Papiery agencji H avas” byłego dyrektora służby prasowej MSZ 
Com erta za lata 1933—1940, zawierające m .in . dane o dotacjach dla tej

S E. R u d z i ń s k i ,  op. cit., s. 29—42, 143—146.
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agencji. Znajdują się tu  także m ateriały  kontynuatorów  działalności Ha
vasa za lata 1939— 1945: Office français d’inform ation (OFI) i Agence 
française indépendante (AFI). M ateriały Archiwum  MSZ nie są udo
stępniane.

Archiwum  Legii Honorowej zawiera kilka inform acji o personach od
gryw ających ważną rolę w działalności Havasa. Archiw um  Paryża i by
łego departam entu  Sekwany dysponuje głównie aktam i handlowym i 
agencji. W posiadaniu pryw atnym  są m. in. dokum enty finansowe i do
tyczące reorganizacji służby zagranicznej Havasa.

Jak  stw ierdził. P ierre  A lbert, jeden z głównych inicjatorów opraco
w ania inw entarza archiw um  Havasa, zawiera ono ciekawe inform acje 
nie tylko z punktu  widzenia historii prasy, ale i rozwoju służby infor
m acyjnej. Znajdują się w  nim liczne dokum enty dotyczące relacji po
między służbą inform acyjną, prasą i władzami państwowym i. D yrekto
rzy filii Havasa inform ują o sytuacji w krajach ich urzędowania i prze
kazują także wiadomości często z pierwszej ręki, k tóre nie przenikały 
do prasy. M. in. w  archiw ach Havasa znajdują się dokum enty o sytuacji 
wew nętrznej, wojskowej i ekonomicznej Hiszpanii podczas w ojny domo
wej. R eprezentant agencji w Kopenhadze w latach 1923— 1939 informo
w ał np. o propagandzie nazistowskiej w  Danii przed drugą wojną świa
tową. Domyślać się należy, że w archiw ach Havasa znajdują się także 
inne liczne inform acje dotyczące prasy  i sytuacji w poszczególnych k ra
jach. Cezura pięćdziesięciu la t ogranicza n iestety dostęp do licznych 
cennych m ateriałów  archiw alnych Havasa.

Poniżej zestawiono informacje, n iestety tylko hasłowe, poprzedzone 
sygnaturam i, o dokum entach dotyczących historii prasy polskiej w okre
sie m iędzywojennym  znajdujące się również w aktach archiw um  Havasa. 
Przypuszczać należy, że w  m ateriałach tych znajdować się mogą ciekawe 
inform acje dotyczące działalności prasowej w Polsce i polskiej za gra
nicą, jak  również ew entualnych inspiracji prasowych zagranicznych, 
szczególnie Havasa, odnośnie spraw  polskich. Związane one być mogą 
z kontaktam i PAT — Havas w  całym  okresie m iędzywojennym  i infor
m acjam i o sytuacji w Polsce przesyłanym i przez zagranicznych kores
pondentów Havasa. A rchiw a zaw ierają zapewne częściowe, również zde
kompletowane w k ra ju  zestawy kom unikatów tak ich  agencji, jak  Express, 
Iskra, Ofinor, Polpress i in.

Oddzielną grupę stanowią dokum enty dotyczące stosunków PAT z in
nym i agencjam i sprzymierzonymi, k tóre w  istotny sposób uzupełnić mo
gą inform acje znajdujące się w Archiwum  Akt Nowych w Warszawie. 
Dokum enty o stosunkach Havasa z czasopismami zagranicznym i dostar
czyć mogą danych o działalności prasy  polonijnej w  USA w latach trzy 
dziestych.
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I. Copie de lettres

5AR 143 Varsovie. Agence télégraphique polonaise ou P.A.T. 1921—1927
5AR 143 Varsovie. Havas 1931__ 193 7

II. — Lettres; reçues des succursales et bureaux et de l ’étranger,
ainsi que des agences alliées 

5AR 327 Varsovie. Agence télégraphique polonaise (PAT) 1931—1940
5AR 327 Varsovie. Havas 1931—1936

III. — Correspondance.
3. Étranger

5AR 396 Varsovie. R. Kaeppelin 1926—1934
D. Correspondance et renseignements sur les agences concurrents 

5AR 405 2. Agence polonaise de presse (PAT) 1920—1929
5AR 406 1. Agence télégraphique ukrainienne 1917—1927
5AR 407 Agence Express (ATE, Pologne) 1929—1938
5AR 407 Agence Iskra 1929—1930
5AR 407 Agence télégraphique Ukraintag (Roumanie) 1922
5AR 408 Express télégraphique de l’Est (East-Exprèss ou E.E., Pologne) 1920—1921 
5AR 409 Ofinor (Geneve) ' 1930
5AR 409 Polpress (Pologne) 1934
5AR 409 Transcontinental Press (Varsovie) 1937—1938

IV. Contrats.
5AR 419 3. Varsovie. Traités Havas-Reuter-Agence télégraphique po

lonaise (PAT) du 15 décembre 1921, 8 novembre 1926 et 
4 janvier 1935 1921—1939

5AR 431 8 . Réponses des agences alliées au questionaire du Bureau
central de 1938, classées par ville d’origine (Amsterdam...
Varsovie) 1938

5AR 435 10. Varsovie (PAT) 1933
5AR 442 2. Propagande par pays (Organisation et répercusion) A lle

magne... Pologne 1937—1940
5AR 443 1. Correspondance échangée avec liquidateur concernant

l ’achat et le payment, par les agences alliées... (PAT de 
Varsovie...) 1935—1938
Relation avec les journaux 

5AR 458 14. Dziennik Chicagowski (Polish Daily News, Chicago) 1934—1939
5AR 458 22. Kuryer Narodowy (Polish Daily Courier, New York) 1934
5AR 458 33. Nowy Świat (The Polish Morning World, New York) 1934—,1939
5AR 438 37. The Polish Daily Record (Rekord Codzienny, Detroit) 1934—1935
5AR 438 43. Zgoda (Polish Daily Zgoda, Chicago) 1934

VIII. Conférence des Agences Télégraphiques Alliées 
5AR 464 2. Conférence de Varsovie 23—27 mai 1927
5AR 464 3. Conférence de Varsovie (rapports du bureau central et 
! de la commission des Sept; organisation et status des con

férences des agences alliées)
5AR 470 4. Reunion de Varsovie mai 1927

3. Correspondance avec les agences alliées classe par ordre 
alfabetique de villes d’origine 

5AR 480 A-Z. Varsovie “ 1924—1938

Eugeniusz Rudziński


