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MONOGRAFIE CZASOPISM  Z PRZEŁOMU X IX  I XX W.

O pracowywanie m onografii poszczególnych czasopism winno być 
pierwszym  ogniwem badań historycznoprasow ych: gruntow nie zbadane 
czasopismo pozwala opracow ującym  szersze tem aty  precyzyjnie ustalić 
jego miejsce w  system ie prasow ym  epoki. M onografie poszczególnych 
pism pow inny też służyć tym  wszystkim , k tórzy in teresu ją  się nie ty lko 
historią prasy, ale dziejam i doktryn politycznych, społecznych i k u ltu 
ralnych. Biorąc pod uwagę fak t, że zdecydowana większość najpow aż
niejszych czasopism z przełom u X IX  i XX w. jest bardzo zniszczona 
i nie nadaje się do szerszego udostępniania w  bibliotekach, m onografie 
te w inny stanowić kom petentne źródło wiiedzy o danym  czasopiśmie dla 
szerokich rzesz studentów  i pracow ników naukowych. W niedługim  cza
sie, gdy dalsze g rupy  pism  wyłączone zostaną z obiegu bibliotecznego, 
wiadomościami o nich i ich treści służyć będą czytelnikowi jedynie mo
nografie.

Bibliografia odnotowuje w latach  1864— 1918 istnienie 5618 ty tu łów  
czasopism polskich, ukazujących się we wszystkich zaborach. W ydaje 
się, że około 50°/o z nich powinno być opracow ane w form ie m onografii 
lub gruntow niej szych artykułów . Blisko połowa tych  czasopism wycho
dziła .na teren ie  zaboru rosyjskiego, reszta — w tym  wiele poważnych 
ty tułów  zupełnie dotąd nie opracow anych —  na teren ie innych zaborów. 
Rzecz jasna, że pow inny je  badać ośrodki regionalne, ponieważ tam  za
chowały się tak  same czasopisma, jak  i związane z nim i źródła.

W ostatnich latach, gdy —  jak  wspom niano — obserw uje się proces 
wycofywania z obiegu bibliotecznego w szystkich w ażniejszych czaso
pism polskich, dwie najpow ażniejsze biblioteki w W arszawie: B iblioteka 
Narodowa i Biblioteka U niw ersy tetu  W arszawskiego prowadzą akcję ich 
m ikrofilm owania. Około 90%  dzienników i około 50% tygodników z o
mawianego okresu udostępnia się w Bibliotece U niw ersytetu  W arszaw
skiego wyłącznie w tej postaci.

M ikrofilmowanie zbiorów przysparza czytelnikom  wiele kłopotów, 
ale jest procesem  nieuniknionym . Czasopisma polskie wychodzące w la
tach 1864— 1918 tak  są rozmieszczone w bibliotekach krajow ych, jak  
kształtow ał się podział trójzaborow y Polski. B iblioteka Narodowa i Bi-
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blioteka U niw ersytetu  W arszawskiego m ają w  zasadzie najkom pletn iej
sze zbiory czasopism ukazujących się w zaborze rosyjskim , Biblioteka 
Jagiellońska i Biblioteka Ossolineum — w zaborze austriackim , a biblio
tek i poznańskie i toruńskie —  w  zaborze pruskim . Nie ma .więc w k ra ju  
ani jednej biblioteki, k tó ra  by m iała całość zbiorów prasy  polskiej z tego 
okresu. Je s t to dla badaczy różnych dyscyplin naukow ych poważną tru 
dnością, należy więc postulować, aby w yzyskując prowadzoną akcję 
m ikrofilm ow ania zbiorów przynajm niej jedna biblioteka w k ra ju  całością 
taką dysponowała. Placów ką, k tó ra  w inna otrzym ać kopie m ikrofilm ów 
pochodzących ze zbiorów regionalnych, powinna być Biblioteka Narodo
wa. Zaoszczędziłoby to badaczom wiele pracy i czasu, zlikwidowałoby 
bowiem trudności związane z dotarciem  do poszukiw anych tytułów .

Badania poszczególnych czasopism rozpoczęły się nie tak  dawno. 
W latach  pięćdziesiątych stworzono w In'stytucie Badań L iterackich PAN 
zespół, k tó ry  przystąpił do opracow ywania różnych pism  o w yraźnym  
profilu icfeowym. Na pierw szym  m iejscu znalazł się „Głos”, tygodnik 
będący na gruncie w arszaw skim  wyrazicielem  poglądów Ligi Polskiej, 
a potem  Ligi Narodowej, w następnej zaś kolejności pism a o obliczu ra 
dykalnym . Owocem tej pracy była publikacja książkowa o czasopiśmie 
„Głos” za czasów redaktorstw a Jana  W ładysław a Dawida z początków
XX w.; następnie badaniam i objęto wychodzące w  latach 1902— 1905 
czasopismo społeczno-kulturalne „Ogniwo” , solidaryzujące się z ideolo
gią PPS.

K olejne prace zespołu IBL koncentrow ały się nad pism am i o obliczu 
w yraźnie socjalistycznym . Opracowano i wydano książki poświęcone ty 
godnikom  „Przegląd Społeczny” (1905— 1907) i „Społeczeństwo” (1907— 
1910) oraz w ileńskiej „W iedzy” i jej kontynuacjom .

Pierw si badacze historii czasopism stanęli wobec problem ów, których 
nie byli w stanie rozwiązać. Ponieważ rekru tow ali się oni spośród polo
nistów , publikacje ich zaw ierały jedynie bibliografię zawartości opraco
w anych czasopism i krótkie omówienie ich historii, z pom inięciem  głęb
szej analizy treści i  powiązań ze stronnictw am i i grupam i politycznym i. 
Jakkolw iek jednak omawiane prace nie dają pełnej wiedzy o poszcze
gólnych pism ach z przełom u XIX i XX w. oraz ich program ach społe
czno-politycznych, stanow ią do tej pory jedyne źródło w iedzy o tych  
periodykach, zaspokajając zwłaszcza zainteresow ania piszących prace 
dyplomowe studentów .

Głębsze zainteresow anie badaniam i dotyczącymi historii p rasy  pol
skiej z przełom u X IX  i XX w. przejęło sem inarium  prowadzone w  latach  
1 9 5 3 — 1971  przez prof. H enryka Jabłońskiego. Będąc autorem  pierwszej 
pracy metodologicznej p t. Opinia — parlam ent — prasa, P rofesor przy
kładał baczną uwagę do wszelkich prac dotyczących dziejów czasopiś
m iennictwa i opinii publicznej. W śród wielu tem atów  prac m agisterskich, 
doktorskich i habilitacyjnych przew ażały więc te, k tó re  bądź om aw iały
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grupy czasopism, bądź były m onografiam i poszczególnych pism. N iektó
re  z nich dawno już  ukazały się drukiem  i służą swoimi inform acjam i 
w szystkim  zainteresow anym . Dwu uczestników sem inarium  otrzym ało 
za zadanie opracowanie dziej ów tygodnika „K ra j”, wychodzącego w P e
tersburgu  w latach  1882— 1909, oraz krakow skiego dziennika „Czas” 
z przełom u XIX i XX w. Pierw szy tem at został w ykonany i praca uka
zała się drukiem , drugi n ieste ty  nie został zrealizowany.

System atyczne i planowe opracowanie p rasy  polskiej podjęła założona 
w 1958 r. P racow nia H istorii Czasopiśm iennictwa Polskiego XIX  i XX w. 
Skoncentrow anie się kierow nictw a Pracow ni na opracowaniu podręcz
nika h istorii p rasy  polskiej preferow ało jednak tem aty  obejm ujące swym 
zasięgiem wielkie grupy czasopism ukazujących się przez dłuższy okres, 
natom iast prace dotyczące poszczególnych czasopism znalazły się w  pla
nach Pracow ni na dalszych m iejscach.

M onografie czasopism opracow ują także badacze regionalnych ośrod
ków naukow ych w kraju . Do te j pory została w ydana książka Czesława 
Lechnickiego, om aw iająca dzieje pism a „ K ra j” ukazującego się w K ra
kowie w  drugiej połowie X IX  w. Je j au to r w ykazał dużą pomysłowość, 
przedstaw iając dzieje „ K ra ju ” na tle innych najpow ażniejszych pism 
galicyjskich. W 1970 r. o trzym aliśm y obszerną m onografię „Nowin Ra
ciborskich”, wychodzących w latach  1889— 1904, pióra Joachim a Glenska. 
Do ciekawszych m onografii należy też książka Jerzego Ratajew skiego 
W ydaw nictw o i czasopismo „N ow iny” w  Opolu w  latach 1911— 1921.

Tego rodzaju przedsięwzięcia rodzą się jednak z doraźnych potrzeb 
i nie są kontynuow ane. Jedyne planowe i system atyczne badania prasy  
polskiej ukazującej w okresie m iędzyw ojennym  podjął zespół badaczy 
z U niw ersytetu  Gdańskiego, kierow any przez prof. Rom ana W apińskie- 
go. Ukazała się już drukiem  praca W iktora Peplińskiego prezentująca pro
gram  społeczno-polityczny „Słowa Pom orskiego” w latach  1920— 1939. 
W iadomo m i również, że Urszula Jakubow ska obroniła pracę doktorską 
będącą m onografią najpoważniejszego dziennika Narodowej D em okra
cji — „G azety W arszaw skiej” .

Dotychczasowe badania świadczą o potrzebie opracow ywania mono
grafii poszczególnych ty tułów  i dowodzą, że problem atyka ta jest wciąż 
żywa i ak tualna w różnych ośrodkach k raju . Można by  sporządzić długą 
listę wpływow ych ty tu łów  czasopism polskich, k tóre dotąd czekają na 
szczegółowe zbadanie. Przede wszystkim  więc należałoby wreszcie opra
cować m onografię tak  istotnego na przełomie X IX  i XX w. dziennika 
krakowskiego, jakim  był „Czas” . W om aw ianym  okresie dziennik ten 
podejm ował tem atykę życia politycznego we w szystkich zaborach, sta
jąc się organem  o zasięgu ogólnopolskim. Na jego opinie pow oływ ały się 
najpow ażniejsze pism a polskie. Nie opracowano również dotąd m onografii 
drugiego ważnego dziennika krakow skiego „Nowa R eform a”, będącego 
organem  galicyjskiej in teligencji dem okratycznej, ani reprezentującego
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nieco inny k ierunek polityczny lwowskiego „Słowa Polskiego” — orga
nu Narodowej D em okracji w  zaborze austriackim . Niewiele w iem y o n a j
pow ażniejszych ty tu łach  wielkopolskich. Dotąd nie m a swego opraco
wania najpoczytniejszy dziennik wielkopolski, organ m iejscow ych kon
serw atystów , „Dziennik Poznański”, jak  też „K urier Poznański”, zwłasz
cza ciekawy w tym  okresie, gdy był organem  wielkopolskich narodow ych 
dem okratów . Nie doczekała się swej m onografii „Gazeta G dańska”, w y
chodząca w G dańsku od 1889 r.

Nieco korzystniej przedstaw ia się stan  opracowań czasopism w ar
szawskich i zaboru rosyjskiego; najpow ażniejsze pism a warszaw skie zo
sta ły  do tej pory  m niej lub bardziej gruntow nie zbadane. Na opraco
wanie naukowe czekają wszakże jeszcze najpow ażniejsze pism a ruchu 
robotniczego; na osobną m onografię zasługuje organ SD KPiL „Czerwony 
Sztandar”, b rak  gruntow niejszej m onografii głównych pism  PPS: „Ro
botn ika” i „P rzedśw itu” .

Z kolei należy zastanowić się nad tym , jakim  w arunkom  powinna 
odpowiadać praw idłow o opracow ana m onografia czasopisma, do te j pory 
bowiem żaden z h istoryków  nie zabierał głosu w  te j spraw ie. Moje uw a
gi narodziły się w  trakcie konkretnych  badań po napisaniu m onografii 
k ilku tytułów .

Pierw szym  zadaniem  badacza winno być w yjaśnienie, jakie grupy 
m ecenasów w spierały pismo finansowo. W om aw ianym  okresie niem al 
żadne z pism społeczno-politycznych nie mogło utrzym ać się z prenum e
ra ty  i ogłoszeń, lecz m usiało korzystać z dotacji ludzi zamożnych, k tó
rzy — angażując swoje kap ita ły  w  dane w ydaw nictw o prasowe — sta 
w iali konkretne propozycje dotyczące program u i składu zespołu redak
cyjnego. W yjaśnienie tych  zagadnień od razu pozwoli uzyskać odpowiedź 
na pytanie, czego żądali od redakcji m ecenasi i jak i to m iało w pływ  na 
oblicze społeczno-polityczne pisma.

M ecenasi w spierający pismo finansowo prow adzili staranną doku
m entację swej działalności, zaw ierającą niekiedy dezyderaty  wobec re
dakcji, każdy h istoryk  p rasy  powinien więc wyzyskać przede w szystkim  
źródła archiw alne i rękopiśm ienne dotyczące badanego ty tu łu .

W przypadku gdy nie zachowała się dokum entacja spółki w ydaw ni
czej, h istoryk m usi szukać źródeł zastępczych, jak  np. pam iętników  re
daktorów, korespondencji współpracowników z redakcją. Tego rodzaju 
m ateriały , choć nie dadzą pełnej odpowiedzi na wszystkie pytan ia  ba
dawcze, przynajm niej częściowo' zorientują go w zakulisowych stosunkach 
w pływ ających na ostateczną postać pisma.

Drugim  istotnym  zagadnieniem , k tóre w yłania się w trakcie pisania 
m onografii, jest w yjaśnienie spraw  związanych z cenzurow aniem  danego 
pisma. W zaborze rosyjskim  cenzura głęboko ingerow ała w  treść pisma. 
W K rólestw ie Polskim  do 1905 r. obowiązywała uciążliwa cenzura p re
w encyjna. Redakcje pism  zmuszone były przedkładać w korekcie szpal
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towej poszczególne num ery, k tóre w racały  nieraz w opłakanym  stanie. 
Cenzura, jak iej podlegały pism a polskie w  zaborach rosyjskim  i pruskim , 
ograniczała je w  w ypow iadaniu się w  istotnych spraw ach narodow ych 
i społecznych.

A kta cenzury zachowały się w  szczątkowym  stanie w A rchiw um  Głów
nym  A kt Daw nych w W arszawie. Bogatsza dokum entacja dotycząca funk
cjonowania cenzury prew encyjnej w  K rólestw ie zachowała się w Cen
tra lnym  Państw ow ym  A rchiw um  H istorycznym  w Leningradzie i częścio
wo w Moskwie. Odnośnie do p rasy  ukazującej się w  zaborze pruskim  
bogata dokum entacja przechow yw ana jest w  Państw ow ym  Archiw um  
H istorycznym  w  M erseburgu, do tej pory niedostatecznie w yzyskanym  
przez badaczy w przeciw ieństw ie do archiwów radzieckich. W ykorzysta
nie przez h istoryka ak t cenzury jest spraw ą zasadniczą przy pisaniu mo
nografii, daje bowiem odpowiedź na pytanie, w jakim  stopniu ogranicza
ła ona możliwości głoszenia przez redakcję idei zapowiedzianych w pro
gram ie pisma.

W ażnym  zagadnieniem  przy  opracow ywaniu m onografii jest również 
ustalenie składu osobowego redakcji, przy czym idzie nie tylko o wyszcze
gólnienie osób biorących udział w  redagow aniu pisma, ale także o usta
lenie nazwisk jego współpracowników. W om aw ianym  okresie praw ie 
wszystkie ważniejsze pism a m iały  już kolektyw ne zespoły redakcyjne. 
Piszący m onografię w inien ustalić podział czynności w ykonyw anych przez 
poszczególnych członków redakcji oraz ich m iejsce w zespole. Zdarzało 
się często, że członkowie redakcji nie pisali sami artykułów , zajm ując się 
wyłącznie ich redagow aniem , zaś autoram i większości publikacji byli 
sta li lub przygodni współpracownicy.

Dla wykonującego tego rodzaju badania nieocenione usługi może od
dać tzw. „karto teka B ara”, przechow yw ana w Instytucie Badań L ite
rackich w W arszawie. Zaw iera ona dokum entację bibliograficzną doty
czącą w szystkich pisarzy i publicystów  polskich żyjących w om aw ianym  
okresie, inform ując nie tylko o tym , gdzie i co publikow ał dany dzienni
karz, ale podając też wskazówki dotyczące jego życia i pracy. W przy
padku gdy dany dziennikarz nie figuru je  we wspom nianej kartotece, 
pozostają do w ykorzystania m ateria ły  redakcyjne tyczące danego czaso
pisma. G dy i tych m ateriałów  b raku je  badaczowi, m usi sięgnąć do dostęp
nych pam iętników  i opracow ań historycznych. U stalenie składu osobo
wego redakcji jest w ażnym  etapem  w opracow ywaniu m onografii czaso
pisma, ponieważ pozwala ustalić rolę i znaczenie konkretnych osób w 
życiu um ysłowym  i politycznym  kraju .

N ajw ażniejszą spraw ą p rzy  pisaniu m onografii jest analiza treści ba
danego czasopisma. H istoryk przystępujący do te j czynności stoi przed 
istotnym i trudnościam i metodologicznymi, do tej pory bowiem te p ro
blem y w arsztatu  nie zostały w należyty  sposób opracowane. Odnośnie do 
m etody dokonywania analizy treści, znane są obecnie dwie koncepcje:
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jedna reprezentow ana przez socjologów, druga przez historyków . P ropa
gatorką pierwszej była nieżyjąca już kierowniczka krakowskiego Ośrod
ka Badań Prasoznaw czych Irena  Tetelowska, k tó ra  zalecała stosowanie 
m etody statystycznego badania analizy treści czasopism daw nych i współ
czesnych polegającej na tym , że badacz usta la ł sobie szereg zagadnień 
dom inujących w danym  czasopiśmie i na podstaw ie obliczeń u sta la ł w cm2 
wielkość powierzchni, jaką zajm ow ały w nim  poszczególne tem aty. Tego 
rodzaju obliczenia stosują na większą skalę socjolodzy badający treść 
p rasy  współczesnej, rzadziej natom iast historycy, gdyż jest to m etoda 
bardzo pracochłonna, a efek ty  z jej zastosowania są niew ielkie. Ten spo
sób opracow ania treści p rasy  nie daje odpowiedzi na w szystkie in tere
sujące badacza pytan ia  i nie zwalnia go od m erytorycznej analizy treści 
opracowywanego pisma. Na szerszą skalę statystyczne analizy treści 
w ykorzystują h istorycy zajm ujący się polską prasą konspiracyjną w 
czasie II w ojny światow ej. Do te j pory ukazała się tylko jedna m onografia 
pisma „Now iny”, opracowana p rzy  zastosowaniu te j m etody przez J. Ra- 
tajewskiego.

H istoryk opracow ujący m onografię czasopisma może, ale nie musi, 
stosować statystyczne badanie jego treści, bowiem przy  gruntow niejszym  
zapoznaniu się z danym  ty tu łem  może on z dość dużą dokładnością i bez 
stosow ania tej m etody określić proporcje pomiędzy różnym i grupam i 
tem atów  w nim  prezentow anych. Zachęcić by należało do w yzyskania 
statystycznej analizy treści pism a ty lko w tym  przypadku, gdy m am y 
do czynienia z czasopismem o niew ielkiej objętości, ukazującym  się w. 
przeciągu krótkiego czasu. Trzeba p rzy  tym  w yraźnie podkreślić, że tego 
rodzaju postępow anie jest tylko w stępnym  etapem  do m erytorycznej 
analizy treści czasopisma. .

Isto tny  w pływ  na m etody badań historycznoprasow ych w yw arła 
w spom niana praca H. Jabłońskiego Opinia — parlam ent —  prasa. Ukie
runkow ała ona historyków  prasy, inspirując do trak tow ania  czasopisma 
i jego idei jako ważnego elem entu kształtow ania opinii publicznej i po
staw  publiczności czytelniczej; wskazała, że podstaw ow ym  czynnikiem  
przy  pisaniu m onografii czasopisma jest gruntow na analiza m erytorycz
na jego treści.

Z doświadczeń w ielu historyków  p rasy  wynika, że przed przystąpie
niem  do pisania m onografii trzeba sporządzić szczegółowy p lan  głównych 
problem ów epoki i dopiero pod ich kątem  prowadzić analizę treści pisma. 
Powinno się czytać wszystkie a rtyku ły  i no tatk i znajdujące się w  piśmie, 
jest bowiem rzeczą udowodnioną, że nowe idee i koncepcje były na ogół 
ty lko wzm iankow ane bądź uk ry te  w  obfitym  m ateria le  faktograficznym . 
Dlatego konieczna jest dokładna selekcja czytanego m ateria łu  i w yłuski
wanie przew ijających się w ielokrotnie w ątków  tego wszystkiego, co było 
nowe i oryginalne w  danym  czasopiśmie.

W ażnym zadaniem  piszącego m onografię jest rozwiązanie w ystępu
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jących na łam ach pisma pseudonim ów i kryptonim ów , pod k tórym i w 
om aw ianym  okresie ukryw ała się zdecydowana większość jego w spółpra
cowników. Pełne rozwiązanie pseudonim ów jest możliwe jedynie w  p rzy
padku, gdy istnieje archiw um  redakcji danego czasopisma. Tego rodzaju 
m ateriałów  zachowało się jednak niewiele i są one zwykle rozsiane w 
różnych zbiorach korespondencji w  bibliotekach naukow ych w k raju . 
Nie dysponując źródłami, badający sta je  wobec problem ów nie do roz
wiązania. Pozostaje m u tylko na podstaw ie analizy tem atyk i poszczegól
nych artykułów  ustalić ich praw dopodobne autorstw o.

Uwzględnienie zaproponowanych etapów na drodze do zbadania da
nego czasopisma może się przyczynić do napisania jego pełnej monografii, 
k tóra służyć będzie nie tylko prasoznawcom, ale także historykom , polo
nistom. Podsum ow ując w szystkie wypowiedziane uw agi pragnę podkreś
lić, że dotychczasowe prace — w zasadzie oparte całkowicie na w ew nętrz
nej treści badanego czasopisma — nie mogą już zadowalać czytelnika. 
Jakkolw iek w początkowych stadiach badań tak i ich tok nie był błędny, 
następny szczebel powinien już przynieść prace w szechstronniejsze, bo
gato udokum entow ane źródłam i archiw alnym i i rękopiśm iennym i.


