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w tekście książki (s. 33), nie zostało także rozwinięte w aneksie dotyczą
cym opinii o „Prawdzie” .

W omawianej monografii niewiele uwagi poświęciła Autorka spra
wie układu graficznego pisma, formalnego układu m ateriałów czy tech
nice wydawniczej. Zwróciła natom iast uwagę na kwestię stylistyki i nie
zwykłej w prost staranności językowej; „Praw da” bowiem w myśl założeń 
jej redaktora  służyć miała pielęgnacji pięknej polszczyzny (Świętochow
ski dążąc do perfekcji językowej każdej wypowiedzi ingerował w  teksty 
swoich współpracowników, niejednokrotnie całkowicie je przerabiając).

W jakim  celu Świętochowski wydaw ał swój tygodnik? M. Brykalska 
wskazuje, że „Praw da” nie była nigdy pismem kom ercjalnym  (choć fi
nansowo była samowystarczalna), lecz miała charakter wybitnie ideowy. 
Założona została przede wszystkim dla zadań działalności ideowo-politycz- 
nej i wychowawczej w szerokim tego słowa rozumieniu; popularyzowała 
racjonalizm  i hum anitaryzm . W wachlarzu czasopism warszawskich -jako 
czołowy organ reprezentowała kierunek liberalno-dem okratyczny w K ró
lestwie Polskim.

Przyjrzeliśm y się monografii M. Brykalskiej od strony funkcji, k tórą  
książka ta spełniła w prasoznawstwie. Dodać należy, że w literaturze, 
naukowej spełnia ona szerszą rolę, jest bowiem jednocześnie in teresu ją
cym przyczynkiem  do dziejów polskiego liberalizmu, a także do dziejów 
polskiej k u ltu ry  końca wieku XIX.

Praca została wydana starannie (choć może zbyt konwencjonalnie) 
przez Ossolineum, a zdobią ją liczne ilustracje; wśród nich obszerny ze
staw  portretów  współpracowników pisma. Zaopatrzona została w  indeks 
nazwisk. Żałować należy, że nie dodano indeksu rzeczowego; przydałby 
się niewątpliwie i historykom  prasy, i innym  specjalistom, k tórzy z mo
nografii tej będą korzystać. ,

Barbara Petrozol in-Skowrońska

Tadeusz K o c h a n o w i c z ,  N a  w ojenne j  emigracji .  W spom nienia  z  la t  1942— 
— 1944, Warszawa 1975, s. 304, indeks.

„Książka i Wiedza” udostępniła czytelnikom napisane w 1973 r. 
wspomnienia T. Kochanowicza z okresu wojennej emigracji w Wielkiej

szawie, pismo to nie o wiele różniłoby się od »Prawdy« i trudno mu byłoby znaleźć 
odpowiedniejszego publicystę niż p. Świętochowski” (Contra Świętochowski,  „Naród 
a Państwo”, 1907, nr 18, s. 836). Jednocześnie można przytoczyć szereg wypowiedzi 
czytelników, którzy wielkim kultem otaczali „Prawdę” i jej redaktora, np.: „Dzisiej
szy mój rozwój umysłowy zawdzięczać mogę głównie czytaniu wielce poważnego or
ganu, jakim jest »Prawda«. Ona stała się dla mnie tą ewangelią. Wszystko, co 
umiem, wszystko, czym jestem, Tobie, Wielce Szanowny Panie Redaktorze, mam do 
zawdzięczenia”. List Barczyńskiego do A. Świętochowskiego z 11 IX 1891 r. (kores
pondencja A. Świętochowskiego w zbiorach Marii Świętochowskiej-Grossmanowej).
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Brytanii, poprzedzonego pobytem w ZSRR i na Bliskim Wschodzie. Cha
rak te ryzu je  w  nich autor -przebieg swojej służby wojskowej (szkolono go 
na skoczka do okupowanej Polski), ale najobszerniejsze i najciekawsze dla 
historyka środków masowego przekazu są relacje autora z okresu pracy 
w  studio radiostacji „Świt”, nadającej program  dla k ra ju  i „udającej” sta
cję krajową. Oczywiście program  tej stacji nie znalazł w kraju  maso
wego odbiorcy ze względu na brak sprzętu odbiorczego i surowe represje, 
“które groziły posiadaczom odbiorników. Zdawali sobie z tego sprawę auto
rzy  program u „Św itu” . Charakterystyczne, że podobną świadomość 
mieli pracownicy stacji nadawczej im. T. Kościuszki. Pisał o tym  w swych 
wspomnieniach Jerzy  Putram ent. Obie stacje polemizowały zresztą ze 
sobą. T. Kochanowicz kilkakrotnie przypom ina treść tych polemik.

„Wspomnienia moje są niewątpliwie obciążone subiektywizmem. Ale 
dążyłem właśnie do tego, by wydarzenia omawiać tak, jak je w danej 
-chwili widziałem, oceniałem i przeżywałem ” — pisze autor w Przedmo
wie. Obawiać się należy, iż późniejsze lata  nieco ów obraz opisywanej 
■epoki wygładziły i uprościły. ·

Mniej oczywiście interesować będą historyka ustępy zawierające opi
sy  czy też przypomnienia faktów  ogólnie znanych, a także ich oceny. P a 
miętać jednak trzeba, że pam iętnik ten trafi, z uwagi na tem atykę i w a
lory literackie, do szerszego grona czytelników nie zawsze odpowiednio 
przygotowanych do tego rodzaju lektury. Wydawca zresztą zdecydował 
-o tym, określając nakład na ponad 10 tys. egz.

Kreśląc uwagi na marginesie omawianej książki spostrzec przecież n a 
leży, że także stopniowo udostępniane dokum enty są i będą podsta
w ow ym i źródłami odtworzenia i oceny dziejów tego typu rozgłośni, co 
„Świt” . Ówczesna technika (płyty) na pewno nie pozwalała na przecho
w yw anie nagrań, a już np. sprawa źródeł informacji i inspiracji poli
tycznej byłaby na tej podstawie nie do odtworzenia.

Redaktorzy „Świtu” czerpali informacje z rozmaitego typu b iu lety
nów, serwisów, podziemnej prasy krajow ej, relacji osób, k tó rym  udało się 
przedostać z okupowanego k ra ju  do Wielkiej Brytanii, ze specjalnych b iu
letynów  cenzury brytyjskiej pomieszczających fragm enty  cenzurowanych 
listów. Inspiracje w mniejszej mierze płynęły z kraju , w  decydującej zaś 
od politycznych czynników emigracyjnych, przefiltrowane przez dyskret
ną, ale stanowczą cenzurę brytyjską. Kilka osób pracujących w „Świcie” 
otrzym ywało dyspozycje od różnych ośrodków politycznych. Autor 
wspomnień był np. w ścisłym kontakcie z przywódcami ludowców i so
cjalistów. .

Podobna stacja, choć krócej działająca, nadawała dla k ra ju  z Anglii 
specjalny program  dla kobiet. P rogram  tej stacji, a także program  „Świ
t u ” był odbierany przede wszystkim przez nasłuch radiowy organizow any 
przez ugrupowania i insty tucje podziemia londyńskiego i chyba głównie 
za pośrednictwem prasy konspiracyjnej opinie „Świtu” mogły trafić do
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czytelników w kraju , Że akcja była stosunkowo skuteczna świadczy fakt, 
iż w  pew nym  okresie sami okupanci uruchomili rzekomo konspiracyjną 
rad iostac ję  „W anda”, aby za jej pośrednictwem kształtować odpowiednie 
opinie. To właśnie „Świt” demaskował tę akcję.

Raz jeszcze powtórzmy, że m atriał faktograficzny zaw arty  w tym  
pam iętniku pozostaje dla historyka opinii publicznej w ogóle, a środków 
masowego przekazu w szczególności, pierwszorzędnym źródłem. Nie cho
dzi zresztą tylko o fakty. „Nie uważałem  za słuszne — pisze autor — 
ograniczanie się do opisywania samych wydarzeń i okoliczności bezpo
średnio z nimi związanych. Nie obrazowałoby to moim zdaniem klim atu, 
w  jak im  wydarzenia się rozgrywały. Dlatego przytoczyłem wszystko, co 
u tkw iło  mi w  pamięci, a co, jak  mi się wydało, mogłoby zainteresować 
czytelnika. Także dla odtworzenia klim atu starałem  się stosować term i
nologię i wyrażenia wówczas używ ane”.

Książkę wydano starannie; opatrzona została indeksem nazwisk, i k il
kom a przypisam i objaśniającymi. W ydaje się jednak, iż czytelnik zbyt 
m ało wie o autorze z okresu przed 1949 r. (z tekstu wiadomo tylko po
średnio, iż był do 1934 r. członkiem Legionu Młodych, potem  zeń w y
szedł i  związał się z Klubami Demokratycznymi w Warszawie) i po r. 1945 
{wrócił do k ra ju  w końcu 1945 r. wezwany przez Rząd Jedności Narodo
wej). K rótka notka na okładce poszerzona o elem enty biograficzne przy
czyn iłaby  się do lepszego usytuow ania i zrozumienia opisywanych w y
darzeń .

Jerzy M yś l ińsk i


