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EWA CYTOWSKA

FU NK CJE PRASY W OKRESIE OKUPACJI

Lata okupacji niem ieckiej 1939— 1945 na ziemiach polskich stano- 
nowią oddzielny rozdział w  historii p rasy  w  ogóle, a p rasy  polskiej w 
szczególności. Zjaw iskiem  charakterystycznym  dla tego okresu było rów 
noległe funkcjonow anie p rasy  jaw nej w ydaw anej przez okupanta, zwa
nej potocznie gadzinową lub szm atławą, oraz p rasy  konspiracyjnej w y
daw anej tajnie*.

P rasa  w ydaw ana przez władze niem ieckie pod względem ilości ty tu 
łów przedstaw ia się skrom nie, reprezentow ana przez 9 dzienników (z k tó
rych  3 były  m utacjam i) oraz kilkanaście ty tu łów  czasopism specjalistycz
nych.

Prasa ta jna  natom iast, sięgająca liczby 2000 tytułów , różnorodna 
pod względem  treści i form y, gatunków  i ośrodków wydawniczych, a ta k 
że adresatów , w swojej koncepcji, postaci i rozw oju kształtow ana była 
przez długoletnie tradycje  w alk  o niepodległość i wyzwolenie narodowe, 
przechowyw ane w społeczeństwie polskim.

Bezwzględna polityka niem iecka wobec narodu polskiego-przejaw ia
ła się m.in. w ograniczeniu do niezbędnych, a często naw et w odcięciu 
od jakiejkolw iek inform acji. Cel ten  realizowano poprzez konfiskatę apa
ratów  radiow ych oraz narzucenie społeczeństwu tzw. oficjalnej prasy, 
k tó ra  w  m yśl zam ierzeń okupanta m iała spełniać wyłącznie swoiście 
pom yślaną funkcję inform acyjną.

P rasa  gadzinowa przem ilczała i elim inowała najbardziej istotne z ja
wiska; nie u jaw niała nastro jów  społeczeństwa, nie podaw ała wiadom o
ści o ruchu oporu czy m artyrologii narodu polskiego. Uw ażny czytelnik 
posługujący się prasą mógł jednak w ogólnych zarysach zorientować się 
w przebiegu działań na frontach. K om unikaty  wojenne nie odbiegały 
bowiem wiele od tych, k tóre w ydaw ały  inne państw a walczące. O pew 
nych w ydarzeniach najbardziej istotnych dowiadywał się natom iast z 
opóźnieniem i zazwyczaj wówczas, gdy inform acja była już upowszech-

* Z omówienia wyłączamy prasę konspiracyjną wydawaną w  ramach sabota- 
żowo-dy wersyjnej akcji )rN”, z uwagi na jej przeznaczenie i odmienne cele, prasę 
mniejszości narodowych, prasę powstania warszawskiego oraz wydawnictwa pseudo- 
konspiracyjne.
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niona przez prasę konspiracyjną. Tak np. o istnieniu rządu polskiego na 
em igracji zawiadomiono pośrednio, i to w  szczególnym momencie: w 
chwili, gdy nastąpiło przesilenie wyw ołane podpisaniem  um ow y Sikor
ski —  M ajski.

W tej sy tuacji inform acja p rasy  konspiracyjnej, z uwagi na b rak  pa
p ieru  szybka, zwięzła i rzeczowa, staw ała się pierw szorzędnym  środkiem  
przekazu; działała na niekorzyść p rasy  gadzinowej, obniżając i tak  w ąt
pliw e jej walory.

Pierw sze ta jne  gazetki, k tóre pojaw iły się jeszcze w czasie trw ania 
w ojny polsko-niem ieckiej i w  pierw szych dniach okupacji, były w yda
w ane niezależnie od siebie w  K rakow ie (do 19 IX 1939) i w W arszawie 
(do 10 X 1939), nosiły jednak ten  sam  w ym ow ny ty tu ł: „Polska ży je”. 
W nowych, okupacyjnych w arunkach pełniły  ważną emocjonalną funkcję 
jako czynnik um acniający i pokrzepiający.

P rasa  ta jna  pow staw ała w trudnych  i niebezpiecznych w arunkach, 
w ydaw ana była często p rym ityw ną techniką, pierwsze egzem plarze pi
sano ręcznie lub na maszynie, później powielano lub drukowano. W ści
słym  z tym  związku pozostawały nakłady tej prasy; byw ały  one różne: 
od k ilkunastu  egzem plarzy po kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy. Za
biegano więc o stosowanie techniki druku, k tó ry  um ożliw iał w yprodu
kowanie dużego nakładu przy  u trzym aniu  m ałego form atu  pisma, roz
szerzając liczbę odbiorców, a zatem  i krąg  oddziaływania, a także u ła t
w iając kolportaż do odległych obszarów k raju .

W iadomości pochodziły z nasłuchu radiowego oraz z biuletynów  za
stępujących tradycy jne serw isy agencyjne. P rasa  tajna, istniejąca obok 
p rasy  jaw nej, przeciw działała jej niepełnym  lub tendencyjnym  inform a
cjom, przeciw staw iała się tezom propagandy niem ieckiej.

P rasa  gadzinowa w G eneralnej G uberni, w odróżnieniu od konspira
cyjnej swobodnie dostępna, ukazyw ała się w  wysokich jednorazow ych 
nakładach; przykładowo: w 1941 r. „Nowy K urier W arszaw ski” 200 tys. 
egzemplarzy, „Goniec K rakow ski” 60 tys., „K urier Częstochowski” 
i „Dziennik P o ranny” po 30 tys. Jedyną jej pozytyw ną stroną był fakt, 
iż okazywała się nieraz skutecznym  środkiem  kom unikow ania, o czym 
świadczą obszerne kolum ny ogłoszeń w spraw ach kupna i sprzedaży, 
pracy, porad, nauki języków obcych, zwłaszcza niemieckiego, zam iany 
lokali, m atrym onialnych itd.

Twórcy prasy  konspiracyjnej zdawali sobie sprawę, że prasa gadzino
wa „jest jedynym  miejscem, gdzie można wyczytać now iny ze św ia ta” 
i że nie można „herm etycznie odciąć od w pływ u drukowanego słow a”, 
ale też i z tego, że — jak pisała „B arykada W olności” z 27 VII 1941 r., 
„naw et najbardziej k ry tyczny słuchacz i czytelnik podlega zawsze w 
jakim ś stopniu wpływom  pow tarzanego k łam stw a” . W te j sy tuacji z ła
m ów prasy  ta jne j nawoływano do bojkotu p rasy  gadzinowej w każdy 
piątek, zakazyw ano kontaktów  z redakcjam i szmatławców. N iektóre pis
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m a konspiracyjne w prow adziły specjalne działy, poprzez k tó re  starano 
się przeciw działać skutkom  czytelnictw a p rasy  jaw nej. Z aw ierały one 
fragm enty  z prasy  okupanta, odpowiednio dobrane i zaopatrzone w k ró t
ki kom entarz. Nosiły charakterystyczne nagłówki, jak: Uczmy się czytać  
;prasę niemiecką  („Znak”), W tyg lu  propagandy niemieckiej  („ Ju tro ”), 
Co wolno, a czego nie wolno  („Głos Polski i K om unikat Inform acyjny 
Pobudki O rgan W alki z Propagandą W roga”).

Do szczególnie udanych, acz ryzykow nych propagandow ych chwytów 
należało k ilkakrotne w ydanie „D odatku Nadzwyczajnego do »Nowego 
K uriera  W arszawskiego«”, k tó ry  rozkolportow ano w sposób jaw ny, 
ośmieszając okupanta. A kcje te m iały  znaczenie o wiele szersze, niż 
przypuszczali ich organizatorzy. Tak np. inform acja o jednej z nich w raz 
z kom entarzem  znalazły się w  prasie b ry ty jsk ie j („Evening S tan d art” 
z 3 III 1943), a choć w ydarzenie to m a oddzielną wymowę i bezpośrednio 
nie łączy się z tem atem , w arte  jest odnotowania.

P rasa  konspiracyjna była isto tnym  elem entem  ruchu oporu i ważnym  
instrum entem  w walce z najeźdźcą, o czym świadczy fakt, iż licznie 
pow stające ta jne  organizacje s ta ra ły  się dokum entować swoje istnienie 
przez w ydaw anie własnego czasopisma, stanowiącego dowód ich działal
ności. Często też nazwa organizacji pochodziła od wydawanego przez 
nią periodyku, np. „B arykada W olności”, „B iuletyn R adiow y”, „Pobud
k a”, „Szaniec” . W ielokrotnie zdarzało się, że skupiona wokół pism a nie
w ielka grupa działaczy w yzyskiw ała jego łam y jako platform ę organiza
cyjną i ideową. Dzięki staraniom  „barykadow ców ” np. udało się w  1941 r. 
zjednoczyć istniejące lewicowe grupy socjalistyczne w nową organizację 
polityczną „Polscy Socjaliści” . Pełn iła  zatem  prasa funkcję organizator
ską w  dziedzinie życia politycznego, kontynuując jednocześnie, w  odmien
nych wprawdzie w arunkach, rolę uczestnika tego życia.

Różnorodność barw  politycznych polskiej p rasy  ta jnej odpowiadała 
podziałowi i zróżnicowaniu społeczeństwa.

Pism a silniejszych pa rtii i stronnictw  politycznych, jak ruchu socja
listycznego, ludowego, prasa PPR, przem aw iając nie tylko do swoich 
członków i sym patyków, ale i do całego społeczeństwa polskiego, staw ały  
się pism am i ogólnokrajowym i. Podobnem u procesowi podlegały niekiedy 
i pisma lokalne poprzez rozszerzenie zakresu inform acji o wiadomości 
z różnych m iast i regionów k raju . Było zatem  szczególną funkcją p rasy  
konspiracyjnej spełnianie zadań integracyjnych, u trzym yw anie poczu
cia więzi ogólnopolskiej. W tej dziedzinie najw ażniejszą bodaj rolę od
gryw ał kolportaż, którego n itk i — niekiedy zryw ane — łączyły rozdzie
lone części k raju . Różne siatk i kolportażu i ich zasięg odpowiadały n a j
częściej różnym  organizacjom  politycznym  i zasięgowi ich wpływów.

W ymieniona in tegracyjna funkcja prasy  polskiej w okresie okupacji 
może być dyskusyjna, istn ieją  bowiem liczne przykłady, k tóre w skazują 
na przeciwne, dezintegrujące jej funkcje, np. w  dziedzinie różnych pro
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gram ów politycznych lub w sferze ideologicznej. W ydaje się, że czyn
nikiem  decydującym  była uniw ersalność jednego tem atu, jaki w latach 
w ojny stanow ił opór przeciwko okupantowi. Prócz w ym ienionych pełni
ła prasa konspiracyjna także inne zadania, wśród k tórych  jedną z istot
niejszych była funkcja łącznika pom iędzy społeczeństwem a ugrupow a
niam i politycznym i w k ra ju  i rządem  polskim  na em igracji. W inform acji
o akcji prasow opropogandowej S tronnictw a Ludowego z czerwca 1941 r. 
pisano: „Prasa nie dopuszcza {...] do skostnienia sieci pod względem kon
tak tu  politycznego, stale ją ożywia i trzym a w napięciu m yślowym, a za
razem  stw arza poczucie uczestnictw a w żywej, idealnej wspólnocie S tron
nictw a Ludowego” .

Umocnieniu kon tak tu  ze społeczeństwem  służyć m iała stała  rubryka 
w ielu pism  „Listy do redakcji”, a także ponaw iane apele do czytelników
o korespondencję.

Wobec stałej tendencji twórców p rasy  ta jnej w szystkich ugrupow ań 
do u trw alenia  kon tak tu  ze społeczeństwem  szybko odstąpiono od p ier
wotnego założenia, to jest niszczenia przeczytanej gazety, zalecono na
tom iast oddawanie pism a w pewne ręce, nieniszczenie go, organizowa
nie punktów  zbiorowego czytania prasy.

Za pośrednictw em  p rasy  zw racały się do społeczeństwa polskiego w ła
dze i przyw ódcy polityczni, przedkładając m u aktualne zadania i zale
cenia staw iane w związku z toczącą się walką. Na łam ach „Rzeczypospo
litej Polsk iej” 25 IV 1941 r. ukazało się oświadczenie „czynników m iaro
dajnych” w kraju , pozostających w łączności z rządem  polskim  na ob
czyźnie, zakazujące w spółpracy z tzw. „W ydaw nictwem  Polskim ” ; na ła
m ach prasy  tajnej związanej z obozem londyńskim  zamieszczono 10 p rzy
kazań w alki cywilnej, przypom inano o rocznicach i świętach, zawia
damiano o aktach te rro ru  okupanta (łapankach, rew izjach, aresztow a
niach, wywózkach), a także sabotażu i form ach bojkotu wroga.

Upowszechniane przez prasę hasła pow strzym yw ania lub zachęcania 
do akcji zbrojnej, oczekiwania z bronią u  nogi, powolnej pracy  itd. były 
obowiązujące. Graficzne znaki-symbole, w  k tóre zaopatryw ane były ty 
tu ły  czasopism: kotwica, V, strzały, zaciśnięta pięść i inne, pojaw iające 
się również w napisach ulicznych i na afiszach propagandow ych, wyw o
ływ ały  natychm iast skojarzenia. Jak  mocno w raziły  się w świadomość 
społeczną, świadczy ich trwałość, bowiem do dziś łączą się z okresem  
okupacji i ruchem  oporu. W ten sposób prasa konspiracyjna kształtow a
ła postaw y społeczeństwa wobec wroga.

Spełniała również i funkcje wychowawcze: upowszechniała pozytyw 
ne cechy i postawy, zalecała konieczność opieki nad dorastającym  poko
leniem, w zajem nej pomocy, potępiała pijaństw o, ostrzegała kolaboran
tów, ogłaszała wyroki. Szczególną wychowawczą rolę odegrała prasa Sza
rych  Szeregów oraz p rasa  dla dzieci.

Rozwój sy tuacji politycznej na ziem iach polskich w  latach  1942— 1944
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przyczynił się do ukształtow ania nowych funkcji prasy. S tała się ona 
wówczas instrum entem  w ew nętrznej w alki politycznej, narzędziem  pro
pagandy, agitatorem , popularyzatorem  idei'i program ów. Zjawiskiem  nad 
w yraz charakterystycznym  dla tego okresu była opinia, że linie podziału 
politycznego wyznacza ilość inform acji poświęconej sy tuacji na fron 
tach wschodnim  i zachodnim.

Zbliżający się kres w ojny czynił bardziej niż poprzednio ak tualną 
spraw ę aktyw izacji zbrojnego oporu wobec okupanta. Tę istotną kw estię 
podnosiła z uporem  prasa pepeerowska, k tórej przypisuje się zasługę 
inicjow ania zbrojnego ruchu oporu. W burzliw ej i napiętej sy tuacji po
litycznej poprzedzającej zbliżanie się fron tu  forum  p rasy  staw ało się 
miejscem, gdzie w ykuw ała się m yśl polityczna, gdzie przedkładano pro
gram y, gdzie ścierały się w  ostry  i bezkompromisowy sposób przeciw 
staw iane koncepcje.

W coraz większym  stopniu zaczęto uznawać prasę za znakom itą broń 
w walce w ew nętrznej. Zwłaszcza na łam ach p rasy  lewicowej zaczęły się 
pojaw iać liczne a rtyku ły  poświęcone jej znaczeniu. Prasow a działalność 
propagandow a stała się tem atem  num er jeden czasopiśmiennictwa pe- 
peerowskiego.

Propagandę upraw iano głównie poprzez kolportaż, przy  czym kolpor
te r  był jednocześnie agitatorem . Sieć kolportażu w ykorzystyw ano też do 
innych zadań organizacyjnych: przekazyw ania inform acji, listów, broni 
i pieniędzy. W ten  sposób szerzono nowe idee, urabiano opinię publiczną, 
upowszechniano technikę p racy  p a rty jn e j i ideologicznej oraz działania 
w  ogóle. „Uczmy się w alczyć” — to wym owny ty tu ł adresow any do bo
jówek i instruktorów . -

Dążenie do uzyskania wysokich nakładów  pozwalało na realizację 
um asowienia p rasy  i związanych z tym  innych postulatów . U łatw iało w  
znacznym stopniu spełnianie funkcji agitacyjnych: „tam , gdzie nie może 
dotrzeć żywy człowiek z naszą agitacją, może dotrzeć nasza p rasa” .

W tym  m iejscu w ypada zwrócić uwagę, że trudności w  kolportow a
niu pism  centralnych na prow incję często były czynnikiem  pobudzają
cym do tw orzenia nowych pism  lokalnych, terenow ych i specjalnych w 
oparciu o istniejące w pływ y lub  zaplecze organizacyjne.

Prasa, zwłaszcza party jna, upowszechniała specyficzny język i sty l 
wypowiedzi. Tworzyła bojowe, nieprzejednane hasła i slogany. Staw ała 
się, jak  wspomniano, instrum entem  w alki politycznej, przy jm ując jako 
form ę oddziaływania posługiwanie się bronią przeciw nika poprzez przy
taczanie fragm entów  wypowiedzi, a następnie dyskusję, polem ikę i k ry 
tykę poglądów w nich zaw artych. Na łam ach p rasy  publikow ano też li
sty  w ydaw nictw  obozów przeciwnych, w  okresie wzmożonej w alki po
litycznej zalecając niszczenie wrogich organów lub u trudnianie  im roz
przestrzeniania. Była zatem  prasa bronią o w ielu ostrzach.

P rasa ta jna  okresu okupacji odegrała istotną rolę w  zakresie ku l-

8 — K H P P  2. 2/80
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tu ralnym . Dostarczała recenzji i inform acji o w ydaw anych konspiracyj
nie książkach (najpoczytniejsza bodaj była praca A leksandra K am ińskie- 
go Kamienie na szaniec), organizowała konkursy z nagrodam i (pieniężny
mi) na pam iętniki, u tw ory  poetyckie dotyczące spraw  bieżących, na sło
wa pieśni i piosenek żołnierskich. U tw ory nagrodzone i w yróżnione były 
publikow ane na łam ach poszczególnych pism  lub też w ydaw ane oddziel
nie jako broszury. K olportażem  zarówno prasy, jak i w ydaw nictw  książ
kowych najczęściej trudn iły  się kobiety.

Wielość funkcji p rasy  ku ltu ra lnej w ypływ ała z szerokiego zakresu 
jej gatunków . W różnych okresach okupacji ukazyw ały się pisma lite 
rackie, społeczno-kulturalne, oświatowe, a naw et satyryczne. Te ostatnie 
poprzez wiersze, dowcipy, felietony kpiły  z okupanta, pokrzepiając czy
teln ika i tworząc w ten  sposób swoistą samoobronę psychiczną. W w arun 
kach okupacyjnych sa ty ra  staw ała się społeczną funkcją hum oru.

W śród wielu pism  kulturalnych , k tóre pełniły  rolę organizatorów 
środowisk literackich i ideologiczno-artystycznych, w arto wskazać na ta 
kie, jak  „Sztuka i N aród”, „L ite ra tu ra  W alcząca” , „M iesięcznik L ite
rack i”, „Droga” . N iektóre z nich inicjow ały w ydaw anie w łasnych biblio
teczek poetyckich.

W dorobku czasopiśm iennictwa kulturalnego  istotne znaczenie zdoby
ła sobie poezja, zyskując zdecydowaną przew agę nad prozą. W śród au to
rów reprezentow ana była znakom ita generacja starszego m iędzyw ojen
nego pokolenia: Staff, Tuwim, Broniewski, Jastrun , a także i m łodych 
debiutujących poetów: Baczyński, Borowski, Gajcy. W w ielu p rzypad
kach dzięki prasie zachow ały się pierw odruki poetów, k tórzy polegli.

W okresie 1943— 1944 pojaw iły się periodyki ku ltu ra lne  przeznaczone 
dla wsi i m ałych m iasteczek. Spełniały one prekursorską rolę w realiza
cji społecznych zadań czasopiśmiennictwa kulturalnego jako czynnika 
upowszechniania w artości ideowych i literackich.

Pism a społeezno-literackie adresow ane do inteligencji postępowej 
(„Przełom ”, „Realizacje” — związane z PPR, „Lewą m arsz” — organ 
RPPS) usiłow ały wpływać na zmianę jej orientacji politycznej. P rzed
staw iały  ak tualne koncepcje przyszłego ustro ju  politycznego i społecz
nego Polski; propagow ały zasady naukowego socjalizmu, podejm ując po
lem ikę z k ry tykam i m arksizm u; głosiły hasła lite ra tu ry  zaangażowanej, 
realizującej postulat postępowego program u społecznego; w skazyw ały na 
znaczenie i rolę inteligencji w  społeczeństwie, na związek przem ian kul
tu ra lnych  z rew olucją społeczną. Spełnienia ograniczonych funkcji ku l
tu ra lnych  nie można również odmówić prasie gadzinowej. C harak tery 
styczne, że ilość m iejsca poświęconego tym  zagadnieniom  zależna była 
od sy tuacji arm ii niem ieckiej na froncie, w zrastając w  okresach niepo
wodzeń. Za pośrednictw em  prasy  usiłowano kierować uwagę społeczeń
stw a w stronę „bezpieczniejszych” niż polityczne spraw .

Zamieszczane u tw ory  literackie, anonim owe lub pochodzące od auto
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rów m ało znanych, często będące tłum aczeniam i z języków obcych, re 
prezentow ały  ogólnie niski poziom. Zasadę, k tó re j podporządkowywano 
wybór, sprecyzowano na łam ach „Gońca K rakow skiego” z 7 VII 1940 r. 
Pisano tam  m.in., że powieści nie pow inny poruszać spraw  sm utnych, 
gdyż każdy m a ich dość, an i też problem ów z dziedziny polityki, gdyż 
człowiek chce od tego odpocząć.

S tały  w prasie gadzinowej był dział recenzyjny, poświęcony omówie
niom rep ertu a ru  kin, sal koncertow ych i kaw iarnianych, cyrków itd., 
a więc imprez, na k tóre zezwalał okupant.

Na zakończenie należy wskazać na niezaprzeczalną pozytyw ną w ar
tość p rasy  gadzinowej, jaką było posługiwanie się językiem  polskim. 
Zwłaszcza na wsi stanow iła ta  prasa w w ielu przypadkach jedyny  druk  
polski. Podczas gdy prasa konspiracyjna objęła praw ie wszystkie dzie
dziny życia, pozyskując do w spółpracy najw artościowsze jednostki, n a j
lepszych publicystów, polityków, literatów , a tzw. „gazetki” pełn iły  w ie
lostronne funkcje, stając się składnikiem  codziennego życia okupacyjne
go, to w odniesieniu do p rasy  okupanta u trw aliło  się pejoratyw ne okreś
lenie „szm atław ca”.

Już współcześni dostrzegali i doceniali w artość i znaczenie prasy  kon
spiracyjnej, o czym świadczy jeden z polskich znaczków pocztowych 
em itow anych w 1943 r. w  W ielkiej B rytanii. P rzedstaw ia on dwóch 
mężczyzn i kobietę zajętych składaniem  i odbijaniem  pism a na ręcznej 
m aszynie drukarskiej; obok leżą gotowe już egzem plarze pism a „Rzecz
pospolita Polska”, a na nich pistolet. W górnej części znaczka w idnieje 
napis: „Tajna prasa w  Polsce”.


