
Recenzje

Jestem pewien, e gdyby medioznawcz  lite-

ratur  przedmiotu przeanalizowa  pod k tem 

zainteresowania poszczególnymi typami trady-

cyjnych rodków masowego przekazu (prasa, 

radio, telewizja), to okaza oby si , e najwi cej 

publikacji (ksi ek, artyku ów i bada  nauko-

wych) dotyczy prasy drukowanej. Nie ma w tym 

zreszt  nic dziwnego, skoro jest to nie tylko 

najstarsze, ale i najbardziej rozwini te medium 

masowe (wystarczy przypomnie , e pocz tki 

prasy w Polsce si gaj  II po owy XVII wieku 

i e obecnie na rynku prasowym znajduje si  

blisko 8 tys. tytu ów). Pierwsze prace naukowe 

dotycz ce prasy, które wprawdzie mia y jedy-

nie rejestracyjno-dokumentacyjny charakter, 

zosta y podj te ju  w I po owie XIX wieku, da-

j c pocz tek – kilkadziesi t lat pó niej – praso-

znawstwu jako odr bnej dyscyplinie naukowej 

(do ko ca lat 50. XX w. zajmuj cej si  wy cz-

nie badaniem prasy).

Dlatego i w ród badaczy mediów chyba 

najwi cej jest tych, którzy specjalizuj  si  w za-

kresie szeroko rozumianych bada  nad pras , 

jej funkcji spo ecznych, czytelnictwa itd. Osob-

n , stosunkowo nieliczn  grup  stanowi  ci, 

którzy – cz sto od kilkudziesi ciu lat – zajmuj  

si  dziejami prasy polskiej. Do grona najwybit-

niejszych historyków prasy nale y z pewno ci  

Jerzy Jarowiecki specjalizuj cy si  w historii 

prasy XIX i XX w. – autor co najmniej kilku-

nastu wa nych i cenionych opracowa  dziejów 

ró nych typów prasy, m.in. Prasa konspiracyj-

na w Krakowie w latach 1939–1945 (1977 r.), 

Prasa polska 1939–1945 (1980 r.), Czasopisma 

dla dzieci i m odzie y 1918–1939 (1990 r.), 

Prasa lwowska w latach 1864–1918. Bibliogra-

Þ a (2002 r.), Dzieje prasy polskiej we Lwowie 

do 1945 roku (2008 r.).

Omawiana publikacja mie ci si  wi c 

w szerokim zakresie historyczno-medioznaw-

czych zainteresowa  Autora i jest kontynuacj  

prowadzonych od wielu lat bada  nad dziejami 

prasy polskiej, udokumentowanych wcze niej 

m.in. dwutomowym opracowaniem Studia nad 

pras  polsk  XIX–XX wieku (tom I ukaza  si  

w 1997 r., tom II – w 2006 r.). Jej struktur  

w cz ci merytorycznej – czyli nie licz c wst -

pu, noty edytorskiej, indeksu osobowego i in-

deksu tytu ów omawianych czasopism – tworzy 

sze  samoistnych rozpraw, powsta ych – jak 

podaje Autor we wst pie – w ró nych latach 

i „po wi conych dziejom wybranej prasy oraz 

stanom bada  nad jej histori  i wspó czesno-

ci ”. Ich pierwotne wersje zosta y wcze niej 

opublikowane „w ró nych, niskonak adowych 

czasopismach naukowych, a tak e w materia-

ach pokonferencyjnych”, za  obecne s  „nie-

co zmodyÞ kowane, miejscami poprawione 

i wzbogacone”.

Najbardziej uniwersaln  pod wzgl dem te-

matycznym – bo dotycz c  prasy jako przed-

miotu bada  naukowych – jest otwieraj ca 

omawian  ksi k  rozprawa pt. Badania nad 

pras  w Polsce w latach 1996–2001 i ich tra-

dycja, która powsta a w zwi zku z ksi k  

przygotowan  wspólnie z dr. W adys awem 

Markiem Kolas  pt. Polska BibliograÞ a Praso-

znawcza 1996–2001, wydan  przez krakowski 

Oddzia  Komisji Prasoznawczej PAN (Kraków 

2005). Prof. Jarowiecki przypomina najpierw, 

e „w dorobku rejestruj cym pi miennictwo 

po wi cone prasie polskiej znajduj  si  cztery 

bibliograÞ e ukazuj ce stan bada  nad wybra-

nymi obszarami, których autorzy zgromadzili 

materia  informacyjny, nie poddaj c go specjal-

nej selekcji, odnotowuj c nawet najdrobniejsze 

Jerzy Jarowiecki

Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku

Wydawnictwo Wy szej Szko y Zarz dzania „Edukacja”, 

Wroc aw 2013, 224 s., ISBN 978-83-63389-20-7
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wzmianki o interesuj cych ich tytu ach czy 

dziennikarzach”. S  to: czterotomowa Biblio-

graÞ a opracowa  prasy l skiej Joachima 

Glenska, Materia y do historii prasy polskiej na 

obczy nie Jana Kowalika, dwutomowa Biblio-

graÞ a opracowa  prasy ukazuj cej si  w Pol-

sce w latach 1939–1945 Jerzego Jarowieckiego, 

Ewy Wójcik i Gra yny Wrony oraz Prasa pol-

skiego ruchu robotniczego do roku 1948: prze-

gl d dokumentacyjno-bibliograÞ czny Sylwestra 

Dzikiego. Osobno wymienia i pozytywnie oce-

nia wielotomowe wydawnictwo przygotowy-

wane w latach 1965–1989 (w sumie 23 tomy) 

przez Pracowni  Dokumentacji i Informacji 

Naukowej krakowskiego O rodka Bada  Pra-

soznawczych RSW „Prasa-Ksi ka-Ruch” pt. 

Polska bibliograÞ a adnotowana wiedzy o rod-

kach masowego komunikowania, w której od-

notowywano „przede wszystkim opracowania 

naukowe, popularno-naukowe i normatywno-

-podr cznikowe, selektywnie potraktowano ma-

teria y publicystyczne i informacyjne, przezna-

czaj c na nie miejsce w cz ci rejestracyjnej”. 

Twierdzi te , e spowodowane m.in. likwidacj  

RSW „Prasa-Ksi ka-Ruch” „zaniechanie wy-

dawania tej bibliograÞ i os abi o znacz co wie-

dz  o prasie” i w zwi zku z tym „ró ne o rodki 

zajmuj ce si  wiedz  o masowym komuniko-

waniu pozbawione zosta y profesjonalnie przy-

gotowanej informacji, której to luki nie zast -

pi a bie ca BibliograÞ a Zawarto ci Czasopism 

notuj ca publikacje z wybranych periodyków”.

Nie ulega w tpliwo ci, e Polska bibliogra-

Þ a prasoznawcza za lata 1996–2001, w któ-

rej odnotowano cznie 6840 pozycji (w tym 

491 recenzji), pozostaje dla badaczy mediów 

nie tylko jednym z najwa niejszych róde  do-

kumentacyjno-bibliograÞ cznych, ale dostarcza 

równie  interesuj cych danych statystycznych 

na temat zmian, jakie zasz y we wskazanym 

okresie na polskim rynku prasowym. Pozwala 

te  wskaza  rozmaite tendencje w tym zakre-

sie. Dzi ki tabelom i zestawieniom ilo ciowym, 

zawartym w omawianej rozprawie, mo na na 

przyk ad ustali  list  czasopism, na amach 

których w badanym okresie ukaza o si  naj-

wi cej recenzji ksi ek zwi zanych z mediami 

i zawodem dziennikarskim. Wspomniane ju  

491 recenzji dotyczy o 286 ksi ek, a opubliko-

wano je na amach 126 czasopism, przy czym 

w pierwszej dziesi tce znalaz y si : „Zeszyty 

Prasoznawcze” (92 recenzje), „Nowe Ksi ki” 

(56), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (36), 

„Studia Medioznawcze” (17), „Przegl d Polito-

logiczny” (13), „Rzeczpospolita” (10), „Dzieje 

Najnowsze”, „Gazeta Wyborcza” i „Tygodnik 

Powszechny” (po 8) oraz „Kieleckie Studia 

Bibliologiczne” (6). Warto wi c podkre li , 

e zainteresowanie publikacjami o mediach 

przejawia y nie tylko pisma naukowe, ale tak-

e redakcje niektórych tygodników i dzienni-

ków opiniotwórczych. Przy okazji: relatywnie 

wysoka pozycja „Studiów Medioznawczych” 

cieszy tym bardziej, e pismo istnieje od ko ca 

2000 r., czyli do analizy zakwaliÞ kowano zale-

dwie pi  numerów.

Dwie nast pne rozprawy dotycz  wybra-

nych problemów prasy lokalnej. W jednej z nich 

(pt. Badania nad polsk  pras  lokaln . Studium 

przegl dowe) zosta  przedstawiony – w uj -

ciu chronologicznym – stan bada  i dorobek 

w zakresie bada  nad tym typem prasy, które-

go pocz tki przypadaj  na II po ow  XVIII w., 

a pierwsze próby naukowej reß eksji – na I po-

ow  XIX w. (prace Karola Estreichera, Felik-

sa Bentkowskiego, Adama I. Ch dowskiego, 

Jana S. Bandtkego, Stanis awa J. Czarnow-

skiego i wielu innych). Najwi cej uwagi prof. 

Jarowiecki po wi ca jednak badaniom polskiej 

prasy lokalnej po roku 1989, dostrzegaj c zró -

nicowane zainteresowania autorów rozmaitych 

publikacji na ten temat. Stwierdza m.in., e 

„dominuj  prace, których autorzy pisz  o prze-

obra eniach prasy w kategoriach zmian poli-

tycznych i spo ecznych, prowadz cych do jej 

ywio owego rozwoju. Podkre laj , i  rozwój 

ten, szczególnie prasy lokalnej, jest rezulta-

tem narastaj cych demokratycznych przemian, 

tworz cego si  spo ecze stwa obywatelskiego, 

rosn cej jego aktywno ci, a tak e jako skutek 
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niezaspokojonych do czasu transformacji ustro-

jowej potrzeb informacyjnych. Zwracaj  rów-

nie  uwag , e spontaniczny pocz tkowo roz-

wój mediów w miar  up ywu czasu przeobrazi  

si  w konkretne zamierzenia wydawców, przede 

wszystkim o charakterze komercyjnym. Zda-

niem socjologów prasa lokalna zacz a uczest-

niczy  w budowaniu to samo ci i podmioto-

wo ci spo eczno ci lokalnej, w umacnianiu 

procesów integracji i okre lonych wi zi”.

Wprawdzie powy sze opinie s  s uszne, ale 

– moim zdaniem – nale y je dookre li  (uszcze-

gó owi ). Prasa lokalna nie jest bowiem jed-

norodnym typem prasy, ale wr cz przeciwnie 

– mocno zró nicowanym, zarówno pod wzgl -

dem cz stotliwo ci ukazywania, zasi gu teryto-

rialnego itp., jak i ze wzgl du na status wydawcy 

(w a ciciela), który bodaj najbardziej determi-

nuje funkcje pism lokalnych. Inne mo liwo ci 

(ale równocze nie – bariery i ograniczenia) 

maj  pisma samorz dowe, które w wi kszo ci 

s  tylko biernymi informatorami na temat dzia-

alno ci jednostek w adzy samorz dowej i nie 

pe ni  funkcji kontrolnej, nie mog  ani patrze  

w adzy na r ce, ani jej krytykowa  (nawet je li 

taka krytyka by aby uzasadniona i niezb dna), 

podczas gdy pisma komercyjne maj ce prywat-

nego w a ciciela maj  szans  korzysta  z du o 

wi kszej swobody w tym zakresie.

Tytu  kolejnej rozprawy (Prasa wydawana 

w Krakowie – przedmiotem bada  nad pras  

lokaln ) dobrze oddaje jej zakres tematyczny. 

Jest to bowiem krótka charakterystyka naj-

wa niejszych pism krakowskich (lokalnych, 

regionalnych i ogólnokrajowych), a jednocze-

nie – chronologiczny przegl d opracowa  na-

ukowych po wi conych albo tradycjom prasy 

wydawanej w Krakowie na przestrzeni wie-

ków (zaczynaj c od „Merkuriusza Polskiego” 

z 1661 r.), albo poszczególnym tytu om. Autor 

podkre la, e przedmiotem bada  monograÞ cz-

nych by y do tej pory zarówno periodyki histo-

ryczne (szczególne zainteresowanie badaczy 

budzi y tytu y ukazuj ce si  w dwudziestoleciu 

mi dzywojennym), jak i te, które powsta y po 

roku 1945. W pierwszym przypadku przyk a-

dem jest m.in. „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 

w drugim – „Tygodnik Powszechny”.

W omawianym rozdziale znalaz y si  te  

– jako uzupe nienie panoramicznej charaktery-

styki prasy krakowskiej – rozwa ania na temat 

czasopism lokalnych wydawanych na obszarze 

dawnego województwa krakowskiego (obec-

nie ma opolskiego), które lokuje si  – obok 

Mazowsza, l ska i Wielkopolski – w gronie 

regionów najbardziej aktywnych, je li chodzi 

o liczb  pism lokalnych. Potwierdzeniem tego 

s  dane z 2005 r., gdy w Krakowie ukazywa o 

si  179 tytu ów, a potem kolejno: w Tarnowie 

– 22, Nowym S czu i Gorlicach (po 10), Li-

manowej, Zakopanem, D browie Tarnowskiej 

i Kalwarii Zebrzydowskiej (po 8).

Trzy nast pne rozprawy dotycz  wybranych 

problemów historii prasy lwowskiej i galicyj-

skiej XIX wieku. W jednej z nich (pt. Czy Lwów 

by  pustyni  kulturaln ? Czasopisma spo ecz-

no-kulturalne i literackie w latach autonomii 

galicyjskiej) prof. Jarowiecki stawia tez , e je-

eli chce si  dyskutowa  – rzeczowo i unikaj c 

stereotypów – o kulturze literackiej na obszarze 

„wschodniego i po udniowego pogranicza Pol-

ski czasów si gaj cych a  po wiek XX, nie spo-

sób nie zauwa y , e niekwestionowany wp yw 

na jej kszta towanie i rozwój wywar y czaso-

pisma spo eczno-kulturalne i literackie, w tym 

ukazuj ce si  we Lwowie, szczególnie w latach 

autonomii galicyjskiej. To one przyczyni y si  

do powstania wielu dzie , to ich redaktorzy sku-

piali w zespo ach redakcyjnych wspó pracow-

ników licznych pisarzy i poetów, stwarzaj c 

im dogodne warunki twórczo ci, publikuj c na 

amach czasopism w ca o ci lub fragmentach 

utwory, które nast pnie wydawano w postaci 

samoistnych druków. Wysokie nak ady perio-

dyków prowadz cych rozbudowane dzia y re-

cenzji i przegl dów wp yn y na upowszech-

nienie informacji o ukazuj cych si  tomach 

poezji i prozy”. W wyniku starannej, trwaj cej 

wiele lat i parokrotnie uzupe nianej, kwerendy 

ró nych bibliograÞ i i informatorów uda o si  
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ustali , e w latach 1864–1918 we Lwowie uka-

zywa o si  1120 tytu ów prasowych, chocia  

w wielu przypadkach ich ywot nie by  d ugi: 

329 pism wychodzi o krócej ni  rok, 160 – od 

roku do dwóch lat, od trzech do pi ciu lat – 169, 

od sze ciu do dziesi ciu lat – 111, od jedenastu 

do pi tnastu lat – 55, od szesnastu do dwudzie-

stu lat – 24, do trzydziestu lat – 51, powy ej 

trzydziestu lat – 52. Warto doda , e czasu uka-

zywania si  niektórych pism nie uda o si  usta-

li , i e I wojn  wiatow  przetrwa o w sumie 

95 pism, spo ród których jedynie 28 ukazywa o 

si  do 1939 r.

Charakteryzuj c grup  czasopism spo ecz-

no-kulturalnych i literackich Autor podkre la 

najpierw, e „stanowi y du , ale do  zró ni-

cowan  grup  periodyków, z których liczne nie 

mia y wyra nego proÞ lu. Mo na zaryzykowa  

pogl d, e czasopism wy cznie literackich, tzn. 

publikuj cych utwory literackie i wy cznie zaj-

muj cych si  problematyk  literack  oraz kultu-

raln , by o niewiele. W tej grupie znajdowa y si  

bowiem periodyki literacko-naukowe, kultural-

no-spo eczne, literacko-rozrywkowe, co cz sto 

zaznaczano w ich tytu ach. Po wi cone by y 

problematyce ogólnie poj tej kultury, w tym te  

historii i Þ lozoÞ i. Wypowiadano si  te  w nich 

na tematy o charakterze ogólnym, nie pomijaj c 

problemów aktualnych, politycznych czy spo-

ecznych”. Nast pnie omawia g ówne cechy for-

mu y wydawniczej najwa niejszych periodyków 

literackich i spo eczno-kulturalnych, np. „Prze-

wodnik Naukowy i Literacki” (1873–1911), „Ty-

dzie  Literacki, Artystyczny, Naukowy i Spo-

eczny” (1874–1881), „Ruch Literacki. Tygodnik 

Po wi cony Literaturze, Sztukom Pi knym, 

Nauce i Rzeczom Spo ecznym” (1874–1878), 

„Mrówka” (1869–1871), „Przegl d Lwowski” 

(1871–1883), „Ognisko Domowe. Czasopismo 

Literacko-Artystyczne, Naukowe i Spo eczne” 

(1883–1888), i kilkunastu innych. 

Wyniki analizy zawarto ci i pozytywna 

ocena spo ecznych funkcji pism literackich 

i spo eczno-kulturalnych wydawanych we 

Lwowie w latach 1867–1918 sk oni y Autora 

do wniosku, e opinia, jakoby w po owie XIX 

wieku Lwów i Galicja by y pustyni  kultural-

n , jest krzywdz ca i w ogóle – nieuzasadniona, 

poniewa  rozwijaj ca si  w tym okresie prasa 

„wp yn a o ywiaj co na twórczo  literack , 

u atwiaj c poetom i pisarzom upowszechnianie 

ich twórczo ci, stwarzaj c wielu z nich korzyst-

ne warunki egzystencji materialnej”. A ponadto 

„sta a si  te  wa nym czynnikiem kszta towania 

opinii publicznej, wp ywaj cym na rozwój kul-

tury kszta towania wiadomo ci narodowej”.

Zakres tematyczny dwóch ostatnich rozdzia-

ów omawianej ksi ki jest identyczny; w obu 

zosta y bowiem przedstawione problemy prasy 

polskiej i ukrai skiej wydawanej we Lwowie 

w II po owie XIX w. i do wybuchu I wojny 

wiatowej. W pierwszym (pt. Polska i ukrai -

ska prasa pedagogiczna w Galicji w okresie au-

tonomii w latach 1867–1918) Autor opisuje naj-

pierw sytuacj  spo eczn  w okresie autonomii 

galicyjskiej i warunki sprzyjaj ce powstawaniu 

czasopism pedagogicznych w j zykach polskim 

i ukrai skim (m.in. rozwój szkolnictwa i upo-

wszechnienie o wiaty), a nast pnie charaktery-

zuje zawarto  najwa niejszych z nich. Spo ród 

pism wydawanych w j zyku polskim wymienia 

m.in. tygodnik „Szko a. Pismo po wi cone 

sprawom szkó  ludowych i rednich tudzie  se-

minariów nauczycielskich”, miesi cznik „Mu-

zeum. Czasopismo po wi cone sprawom wy-

chowania i szkolnictwa” (organ Towarzystwa 

Nauczycieli Szkó  Wy szych), dwutygodnik 

„Rodzina i Szko a”, kwartalnik „Czasopismo 

Pedagogiczne”, miesi cznik „Przewodnik Gim-

nastyczny Sokó ”, kwartalnik „Kszta t i Barwa. 

Pismo po wi cone sprawom wychowania ar-

tystycznego, nauki rysunku i sztuki stosowa-

nej”, i kilka innych. Natomiast spo ród pism 

wydawanych w j zyku ukrai skim omawia 

m.in. dwutygodnik „Dom i Szko a”, tygodnik 

„Nauczyciel”, dwutygodniki „Gazeta Szkolna” 

i „Szkolne Czasopismo” oraz kwartalnik „Na-

sza Szko a”. 

Godny podkre lenia jest wniosek, e „naj-

wi kszym walorem lwowskich czasopism 
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pedagogicznych (…) by a umiej tna wspó -

praca ze rodowiskiem nauczycielskim oraz 

wi  z organizacjami nauczycielskimi, a tak e 

ze rodowiskami naukowymi, co zapewnia o 

popularyzowanie nowych teorii wychowania, 

psychologii i dydaktyki”. Równie wa na by a 

ich podstawowa funkcja spo eczna polegaj ca 

na d eniu do „podniesienia kultury pedago-

gicznej w ród licznych kr gów nauczycielskich 

poprzez rozpowszechnianie wiedzy o kolejnych 

reformach o wiatowych, nowych koncepcjach 

wychowawczych, zach canie do wspó dzia a-

nia w tworzeniu najkorzystniejszego ustroju 

szkolnictwa i wytyczaniu celów edukacyjnych 

w warunkach autonomii. Upowszechniaj c do-

robek polskiej, ukrai skiej i wiatowej my li 

pedagogicznej, kszta towa y postawy nauczy-

cieli, s u y y rad  i pomoc  pocz tkuj cym 

w zawodzie, dociera y te  do ludzi niezajmuj -

cych si  profesjonalnie nauczaniem”.

W drugiej rozprawie (pt. Prasa ukrai -

ska we Lwowie w okresie autonomii Galicji 

1867–1918) zosta y przedstawione – zgodnie 

z zapowiedzi  zawart  we wst pie – „powsta-

wanie i rozwój zró nicowanej prasy kierowa-

nej do spo eczno ci ukrai skiej zamieszkuj cej 

ziemie polskie pod zaborem austriackim”. Au-

tor ustali  – po analizie rozmaitych katalogów 

prasy lwowskiej i kwerendzie w zbiorach m.in. 

Lwowskiej Narodowej Biblioteki im. W. Stefa-

nyka, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Na-

ukowej Biblioteki Lwowskiego Uniwersytetu 

im. I. Franko oraz Centralnego Historyczne-

go Archiwum we Lwowie – e tradycje prasy 

ukrai skiej si gaj  I po owy XIX w., a pierwsze 

pisma zacz y wychodzi  w 1848 r. (m.in. tygo-

dniki polityczne „Zorja Ha ycka” i „Dnewnyk 

Ruskij”). By  to rezultat kszta towania si  ukra-

i skiego ruchu narodowego, opartego m.in. na 

poczuciu odr bno ci j zyka i kultury. W latach 

1867–1901 we Lwowie ukazywa o si  135 pism 

ukrai skich, ale ich najbardziej dynamiczny 

rozwój przypada na lata 1901–1919 (266 tytu-

ów). By y to zarówno periodyki o uniwersalnej 

formule wydawniczej, jak i tytu y adresowane 

do okre lonych rodowisk spo eczno-zawodo-

wych, np. pisma o tematyce politycznej, religij-

ne, o wiatowe, literackie, studenckie, satyrycz-

no-humorystyczne, dzieci co-m odzie owe itd. 

Niektóre z nich Autor omawia bardziej szcze-

gó owo, wskazuj c te  na ich szczególn  rol  

nie tylko w procesie kszta towania ukrai skiego 

ruchu narodowego, ale i pojednania narodowe-

go z Polakami.

Nie ulega w tpliwo ci, e kolejna ksi -

ka prof. Jarowieckiego – wybitnego history-

ka i znawcy dziejów prasy galicyjskiej – jest 

cennym ród em wiedzy, z którego powinni 

i z pewno ci  b d  korzysta  zarówno medio-

znawcy, jak i studenci (cho by przy okazji pisa-

nia prac magisterskich z historii prasy). Ksi ka 

mo e te  by  wykorzystywana z powodzeniem 

do celów dydaktycznych.

Wies aw Sonczyk


