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Ju¿ na pocz¹tku swojej recenzji pragnê podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka Marka K. Jele-
niewskiego jest pierwsz¹ w historiografii czasopiœmiennictwa polskiego prac¹
przedstawiaj¹c¹ w tak szerokim kontekœcie dziejowych zasz³oœci problemy ty-
cz¹ce polskiej dzia³alnoœci prasowo-wydawniczej w Bydgoszczy.

Koniecznoœæ pog³êbienia dotychczasowych, nieledwie parcjalnych badañ nad
bydgoskim oœrodkiem prasowo-wydawniczym sygnalizowa³em onegdaj, charak-
teryzuj¹c stan badañ pomorskiej prasy w latach 1848–19391, tote¿ z zadowole-
niem przyj¹³em ukazanie siê w obiegu naukowym tej¿e pracy. Nale¿y wspomnieæ,
¿e jej wydanie poprzedzi³ autor opublikowaniem artyku³ów o tematyce wi¹¿¹cej
siê œciœle z problematyk¹ przedstawion¹ w opiniowanej rozprawie, artyku³ów
bêd¹cych w niektórych fragmentach rozwiniêciem, uzupe³nieniem zagadnieñ na-
œwietlonych w skomprymowanej formie.

Autor oczywiœcie pamiêta, ¿e wybrane kwestie z dziejów bydgoskiego oœrodka
wydawniczego i polskiej prasy bydgoskiej przedstawili w swoich znacz¹cych dla
polskiego prasoznawstwa pracach – z koniecznoœci bardzo ogólnie – tacy bada-
cze, jak m.in.: Witold Jakóbczyk, Jerzy Myœliñski, Andrzej Notkowski, Andrzej
Paczkowski, Wiktor Pepliñski, Anita Stawiszyñska, Stanis³aw Str¹bski i Wies³aw
W³adyka, jak te¿ wydana pod redakcj¹ Henryka Baranowskiego, cenna do dzisiaj
Bibliografia czasopism pomorskich. Województwo bydgoskie, Toruñ 1960, a tak¿e
opracowana pod redakcj¹ Mariana Biskupa Historia Bydgoszczy (t. I do r. 1920,
Warszawa – Poznañ 1991; t. II – 1920–1939, Bydgoszcz 1999).

Marek K. Jeleniewski, ¯ycie spo³eczno-polityczne
XX-lecia miêdzywojennego w œwietle polskiej

prasy w Bydgoszczy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,

Bydgoszcz 2012, ss. 408, ilustr.

1 Zob. A. Romanow, Prasa pomorska w latach 1848–1939. Stan badañ i perspektywy ba-
dawcze, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. XIII, 2010, z. 1-2, s. 78.
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Owe ustalenia tycz¹ce bydgoskiej prasy stanowi¹ „zaczyn” podjêtych przez
Marka Jeleniewskiego badañ. Z jednej bowiem strony wywo³a³y sam problem
badawczy, z drugiej – wskaza³y kierunki zg³êbiania tego problemu. Swoje ustale-
nia autor opar³ na materiale pozyskanym w kwerendzie archiwalno-bibliotecznej,
wyzyska³ te¿ zbiory prywatne, a tak¿e Ÿród³a opublikowane oraz literaturê na-
ukow¹ zwi¹zan¹ z podjêtym tematem. Warto zaznaczyæ, i¿ w obszarze jego ba-
dawczych zainteresowañ znalaz³o siê równie¿ blisko 50 tytu³ów tak polskiej, jak
i niemieckiej prasy, g³ównie z bydgoskiego centrum wydawniczego.

Podstawê materia³ow¹ monografii stanowi¹ zbiory Archiwum Pañstwowego
w Bydgoszczy oraz poznañskiego Archiwum Pañstwowego. Szkoda, ¿e autor nie
spenetrowa³ zasobów archiwalnych: gdañskich, toruñskich czy warszawskiego
Archiwum Akt Nowych, gdzie chronione s¹ akta bezpoœrednio wi¹¿¹ce siê z pro-
blematyk¹ poruszan¹ na stronicach ksi¹¿ki. Ich wyzyskanie umo¿liwi³oby autoro-
wi szersze ukazanie kontekstu politycznego i spo³eczno-gospodarczego opisywa-
nej, prasowo-wydawniczej rzeczywistoœci miêdzywojennej Bydgoszczy.

Podobnie rzecz ma siê, jeœli idzie o wykorzystanie przez autora literatury
naukowej. Zabrak³o bowiem siêgniêcia do tak istotnych dla podjêtego tematu
opracowañ jak: El¿biety Alabrudziñskiej, Mniejszoœci wyznaniowe w Bydgoszczy
w latach 1920–1939, Toruñ 1995; Mniejszoœci narodowe i wyznaniowe na Pomorzu
w XIX i XX wieku. Zbiór studiów pod red. Mieczys³awa Wojciechowskiego, Toruñ
1998; Ewy Maj, komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918–1939,
Lublin 2010; Mieczys³awa Wojciechowskiego, Miasta Pomorza Nadwiœlañskiego
i Kujaw w okresie I wojny œwiatowej oraz w miêdzywojennym dwudziestoleciu
1914–1939. Zbiór studiów, Toruñ 2000.

Konstrukcja monografii wed³ug mnie nie budzi zastrze¿eñ. Przyjêty przez
M. Jeleniewskiego podzia³ materia³u w obrêbie czterech rozdzia³ów jest meryto-
rycznie i formalnie uzasadniony. Wyodrêbnione w nich podrozdzia³y, chocia¿ roz-
cz³onkowa³y prezentowany materia³, to uczyni³y ksi¹¿kê nad wyraz przejrzyst¹,
przystêpn¹ w odbiorze, umo¿liwiaj¹c czytelnikom szybkie dotarcie do zajmuj¹-
cych ich kwestii.

Tak wiêc recenzowane dzie³o, wyró¿niaj¹c siê solidn¹ faktografi¹, pozwoli³o
autorowi na nakreœlenie w miarê pe³nego obrazu nie tylko historii prasy bydgo-
skiej od zarania jej dziejów (zob. rozdz. I – Bydgoska prasa lokalna do 1939 r.,
s. 15-114), lecz przede wszystkim ukazania jej roli i funkcji w s³u¿bie wiod¹cych
polskich ugrupowañ politycznych (zob. rozdz. II – Prasa w s³u¿bie partii i ugru-
powañ politycznych, s. 143-330), do których to kwestii autor zalicza: niepodle-
g³oœæ, zmiany demograficzne i terytorialne Bydgoszczy, mniejszoœci narodowe,
szkolnictwo i naukê, ¿ycie kulturalne miasta, samorz¹dnoœæ, zabiegi o uzyskanie
statusu sto³ecznoœci w województwie, wreszcie ogó³ problemów, jakie absorbo-
wa³y lokaln¹ prasê w przededniu wybuchu II wojny œwiatowej. W rozdziale IV,
ostatnim, podj¹³ autor próbê omówienia kwestii stanowiska prasy bydgoskiej wobec
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najwa¿niejszych – jego zdaniem – wydarzeñ politycznych miêdzywojnia (zob.
s. 331-386).

W autorskim „wykazie” owych widzianych poprzez pryzmat bydgoskiej prasy
„najwa¿niejszych wydarzeñ politycznych” lat 1918–1939 zabrak³o mi jednak¿e
tak istotnych w dziejach Rzeczypospolitej historycznych zasz³oœci jak np. polsko-
-bolszewickie zmagania 1920 r., jak i „¿ywego” przez ca³e miêdzywojenne dwu-
dziestolecie na stronicach bez ma³a wszystkich pomorskich gazet (tak przecie¿
pod wieloma wzglêdami bliskich ówczesnej prasie bydgoskiej) problemu pol-
skiego dostêpu do morza (Gdynia, Wolne Miasto Gdañsk). S¹dzê, ¿e skupienie
zainteresowania autora w tym rozdziale jedynie na „wydarzeniach politycznych”
rozumianych – jak siê wydaje – przezeñ jako pewna wydzielona z szerszego ogl¹du
„jednostkowa zasz³oœæ” historyczna, jest zbyt w¹skim ujêciem zagadnienia (autor
przedstawia pogl¹d bydgoskiej prasy polskiej jedynie na nastêpuj¹ce wydarzenia:
zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, zamach majowy, sprawa brzeska).
Natomiast za sukces badawczy uzna³bym jego ustalenia tycz¹ce genezy i rozwoju
polskiej prasy lokalnej i sublokalnej w Bydgoszczy (zob. rozdz. I). Jest to bowiem
pierwsze, tak obszerne nakreœlenie obrazu bydgoskich inicjatyw prasowo-wydaw-
niczych wykraczaj¹ce ponad funkcjonuj¹ce dot¹d w obiegu naukowym opraco-
wania i przyczynkarsk¹ literaturê popularn¹ dotykaj¹c¹ zaledwie zagadnieñ oma-
wianych na stronicach pracy M. Jeleniewskiego. Autor znacznie szerzej ni¿ dot¹d
analizuje przemiany roli i zadañ bydgoskich czasopism wobec miejscowej spo-
³ecznoœci, a co jest wed³ug mnie równie istotnym, wskazuje nowe obszary badaw-
cze tycz¹ce dziejów bydgoskiej produkcji czasopiœmienniczej.

Jeœli chodzi o rozdzia³y II i III recenzowanej monografii, w których to roz-
dzia³ach autor udanie wykorzysta³ swoje doœwiadczenie badawcze, to ich lektura
nie wzbudzi³a moich szczególnych zastrze¿eñ. Autor przygotowuj¹c je, wykaza³
siê dobrym opanowaniem warsztatu pracy historyka i historyka prasy, bieg³oœci¹
w penetracji Ÿróde³, starannoœci¹ w ich gromadzeniu oraz obiektywizmem analiz
– zarówno iloœciowej, a przede wszystkim jakoœciowej. Rozdzia³y te dowodnie
wykaza³y, ¿e trafnie by³y te¿ wyzyskane przez autora przy opracowywaniu tematu
metody prasoznawczych badañ uwzglêdniaj¹ce „komparatystyczne i hermeneu-
tyczne ujêcia” (s. 9).

Oceniaj¹c dokonania bydgoskiej prasy miêdzywojennej doby, M. Jeleniew-
ski trafnie konstatuje, i¿ „bydgoska prasa lokalna… czerpa³a sw¹ si³ê z zaufania
zdobytego w czasie zaborów i utrzymywanego w II Rzeczypospolitej […]. Nie
sili³a siê [owa prasa – A.R.] na kreowanie pogl¹dów sprzecznych z przyzwyczaje-
niami [czytelników – A.R.], akcentuj¹c zawsze te, które budzi³y najmniej kontro-
wersji. Gazety, bêd¹ce organami partyjnymi, poza g³oszeniem treœci natury ide-
ologicznej, traktowa³y ze szczególn¹ trosk¹ problematykê repolonizacji miasta,
jego presti¿u, kultury, a tak¿e szkolnictwa i oœwiaty oraz bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego i zewnêtrznego, g³osz¹c pogl¹dy reprezentatywne dla wiêkszoœci” (s. 386).
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Prócz owych pozytywów w dzia³alnoœci bydgoskiej, polskiej prasy lokalnej
dostrzega te¿ autor generowane za jej poœrednictwem, na jej ³amach kwestie kon-
fliktogenne, kwestie, w których interes partyjny sprowadzany czêsto do funkcji
kontrpropagandowych wypiera³ m.in. problematykê spo³eczn¹. Zmienia³y siê te¿
wówczas sposoby propagandowego oddzia³ywania tej¿e prasy, siêgaj¹ce niekiedy
do manipulacyjnych metod werbunkowych odwo³uj¹cych siê zazwyczaj do funk-
cjonuj¹cych w okreœlonej zbiorowoœci stereotypów (s. 115-142).

Nasilenie agitacyjno-propagandowych akcji ogranicza³o w pewnym stopniu
treœci publicystyczne. A dzia³o siê to najczêœciej – co udowadnia autor – „gdy
gazetom, bêd¹cym organami partyjnymi, przychodzi³o zmierzyæ siê ze zdarzeniami
godz¹cymi w interesy reprezentowanego przez siebie ugrupowania” lub „w opi-
sie aktywnoœci istniej¹cych w mieœcie mniejszoœci narodowych” (s. 385).

Oceniaj¹c monografiê M.K. Jeleniewskiego jako ca³oœæ, twierdzê, ¿e jej struk-
tura wewnêtrzna, zawartoœæ merytoryczna s¹ w pe³ni adekwatne do podjêtego, pro-
blemowego zagadnienia. Tote¿ mamy do czynienia z prac¹ analityczn¹, opart¹ na
stosunkowo bogatym materiale umo¿liwiaj¹cym dobre, chocia¿ w niektórych frag-
mentach parcjalne, wymagaj¹ce dope³nienia opracowanie poruszonych kwestii.

Mimo sygnalizowanych w opinii braków, niemaj¹cych co prawda wiêkszego
znaczenia dla ogólnego charakteru poznawczego monografii, autorowi uda³o siê,
tak ja zak³ada³ „…ukazanie lokalnej prasy bydgoskiej w II Rzeczypospolitej, jej
proweniencji, profilu i komentowania ówczesnej rzeczywistoœci z jednej strony
– jako narzêdzi artykulacji politycznych pogl¹dów na wa¿ne wydarzenia dwu-
dziestolecia [miêdzywojennego – A.R.], z drugiej zaœ – zwierciad³a codziennego
¿ycia spo³ecznego i politycznego” (s. 7).


