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uznać trzeba za interesujące i metodologicznie bardzo cenne. Wszelako 
osiągnięcie wskazanych we wstępie celów okazało się ponad własne siły 
autorki.

Jerzy  Łojek

II

K atalog prasy  w o jenn ej  L udow ego  W ojska  Polskiego 1943— 1945, opracowała  
Paulina P а к i e r, W arszawa 1965. W ydaw nictw a Centralnej B iblioteki W ojskowej. 
Dodatek do K om u n ika tu  bibliograficznego,  t. 29: 1965, z. 1, s. 22.

Z uznaniem  powitać należy inicjatywę Centralnej Biblioteki Wojsko
wej oraz autorki opracowania Katalogu prasy wojennej Ludowego W oj
ska Polskiego , obejmującego swym zasięgiem chronologicznym okres od 
początku form owania się 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki aż do zwy
cięstwa nad hitleryzm em . K w erenda do Katalogu  objęła 100 bibliotek, 
muzeów, archiwów i insty tutów  krajowych i dała w  rezultacie zestaw 
i obraz stanu zachowania 35 tytułów, w  tym  10 gazetek powielanych.

Jest to właściwie więcej niż katalog, raczej połączenie bibliografii 
z katalogiem, przy czym w opisie bibliograficznym uwzględniono jedynie 
opis pierwszego num eru  czasopisma, wszelkie zaś zmiany elementów bi
bliograficznych umieszczono w obfitych adnotacjach. Szkoda tylko, że 
w owych adnotacjach nie rozróżniono danych pochodzących z autopsji 
i z innych źródeł. Pożyteczne byłoby także sygnalizowanie objętości po
szczególnych czasopism.

W ydaje się, że Katalog  jest w  zasadzie kompletny, gdy chodzi o ilość 
ty tu łów  wydaw anych drukiem . Zauważyłem  jedynie b rak  czasopisma 
wydawanego przez wojsko dla ludności cywilnej pt. „Nowiny Inowroc
ław skie” (luty — m arze’è 1945, dalej pt. „Biuletyn Inowrocławski”), k tó 
r y  to ty tu ł nie zachował się prawdopodobnie w zbiorach publicznych, 
oraz czasopisma „Podchorąży” , którego pierwszy num er ukazał się 15 IV 
1945 r. Ponadto należałoby jeszcze przeprowadzić poszukiwania nastę 
pujących tytułów: „Biuletyn Bojowy” (IV 1945), „Biuletyn M arszowy” 
(6 DP), „Nasze Echo” (25 pp), „Żołnierz Bezpieczeństwa” (Katowice, od 
1 V 1945) oraz „Biuletyn Zarządu Pol.-Wych. Jedn. Wojsk. 3682” (K ra
ków). Nie wiadomo jednak, czy ta ostatnia pozycja zaczęła się ukazywać 
przed 9 m aja  1945 r.

Tytu ł Katalogu  sugeruje, iż autorce chodzi o całą prasę wojskową 
omawianego okresu. Term in bowiem „prasa w ojenna” sugeruje raczej 
prasę wojskową z okresu wojny, w przeciwieństwie do „prasy fronto 
w ej” , k tó ry  to term in  jest jednoznaczny. Jeśli czytelnik tak  może t łu 
maczyć znaczenie ty tu łu , dziwi nieco pominięcie czasopisma „Lekarz 
W ojskowy”, k tóre  ukazywało się (a przynajm niej było datowane) w L u 
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blinie od stycznia 1945 r. Jest to pretensja  tym  bardziej uzasadniona, że 
Katalog obejm uje takie np. czasopisma, jak  „Bellona” czy też „Polska 
Zbrojna” .

Jeśli natom iast chodzi o powielane gazetki mniejszych jednostek 
i pododdziałów, większość z nich zaginęła zapewne bezpowrotnie i, jak 
się zdaje, nigdy nie uda się zestawić ich kom pletnej listy. Być może ja 
kieś rezu lta ty  w  tym  względzie dałyby poszukiwania w  archiwach r a 
dzieckich, terenowych archiwach krajowych, a przede wszystkim w zbio
rach pryw atnych.

W yjątkowo pracowicie zestawiła autorka stan zachowania poszcze
gólnych num erów  czasopism w różnych bibliotekach i insty tutach, u ła t 
wiając tym  niesłychanie pracę historykom  okresu. Uwaga krytyczna 
w tym  względzie dotyczy pewnej niejednolitości, mianowicie tylko zbio
ry  Centralnej Biblioteki Wojskowej, zresztą stosunkowo obfite, opatrzo
ne są sygnaturą biblioteczną.

Bardzo właściwy i pożyteczny w ydaje się chronologiczny układ ty tu 
łów według da ty  ukazania się pierwszego num eru  czasopisma. Całość 
opatrzono indeksem  alfabetycznym, indeksem tytułów  według jednostek 
wojskowych oraz indeksem redaktorów. W tym  ostatnim  jednak nie roz
wiązano trzech imion.

W sumie Katalog  jest bardzo pożyteczny i wysunięte tu ta j uwagi 
w żadnym  stopniu nie um niejszają jego wartości i praktycznej p rzyda t
ności. Centralnej Bibliotece Wojskowej życzyć by należało dalszej owoc
nej pracy nad podobnym katalogiem prasy Ludowego Wojska Polskiego, 
obejm ującym  okres późniejszy, choćby na początek do 1956 roku.

Jerzy Myśliński

III

Litera tura  po lska na obczyźn ie  1940— 1960. Praca zbiorowa w ydana staraniem  
Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie pod redakcją Tym ona Terleckiego, t. 1 
oprać. B. Swiderski, Londyn 1964, ss. 6;06; t. 2 oprać. B. Św iderski, Londyn 1965, 
ss. 797.

W roku 1964 ukazał się pierwszy, a w 1965 r. drugi tom obszernego 
opracowania zbiorowego liczącego w sumie ponad 1400 stron druku pt. 
Literatura polska na obczyźnie 1940— 1960. Redaktor tomu, Tymon T e r 
lecki, we wstępie słusznie zwraca uwagę, że zakres problem atyki, k tóry  
obejmuje książka, lepiej oddawałby term in: piśmiennictwo. W ydawnic
two w istocie rzeczy jest przeglądem  polskiej, produkcji pisarskiej na 
emigracji, ze słabszym uwzględnieniem piśmiennictwa na terenach  ZSRR, 
Przekroczone zostały także ram y  chronologiczne zaznaczone w ty tu le


