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III

P. A l b e r t ,  F. T e r r o u, Histoire de la presse, Paris 1970, ss. 128.

Książka ukazała się w  popularnonaukowej kolekcji wydaw nictwa 
Presses U niversitaires de France, liczącej już ponad 1400 pozycji przed
staw iających ak tualny  poziom wiedzy w różnych dziedzinach, począwszy 
od sztuk pięknych, poprzez nauki społeczne i ścisłe, a na sporcie skoń
czywszy.

Autorzy, pierwszy — wykładowca, drugi — dyrektor Francuskiego 
Insty tu tu  Prasowego, starali się w  zwięzłej formie omówić historię p ra 
sy w  świecie od czasów najdaw niejszych do współczesności.

Książka stanowi zwięzłe kom pendium  historii prasy, aczkolwiek bar
dziej precyzyjny byłby ty tu ł mówiący, iż trak tu je  ona o· dziejach prasy 
francuskiej na tle historii prasy  Europy Zachodniej i USA. Z dziewięciu 
rozdziałów trzy, niewielkie rozm iaram i, trak tu ją  o prasie francuskiej, 
której ponadto w  pozostałych rozdziałach poświęcono dużo miejsca.

Rozdział pierw szy trak tu je  o poprzednikach czasopism i narodzinach 
dzienników. M. in. autorzy inform ują, że pierwszym  periodykiem  fran 
cuskim była „G azette” w ydaw ana w Paryżu w 1631 r. o nakładzie od 3 
do 800 egzemplarzy.

W iek XVII i XVIII doprowadził do zróżnicowania i rozw oju prasy, 
czemu poświęcony jest rozdział drugi.

Jednakże dopiero w ielka rew olucja francuska i okres cesarstwa,
o czym jest mowa w rozdziale trzecim , doprowadziły do przełom u w hi
storii prasy. XI artyku ł D eklaracji Praw  Człowieka z 26 VIII 1789 r. 
ustanowił zasady wolności prasy  w  społeczeństwach burżuazyjnych.

Okres rew olucji był równocześnie im pulsem  dla szczególnego rozwoju 
prasy. W latach 1789— 1800 ukazało się we Francji ponad 1350 nowych 
ty tułów  czasopism, to  znaczy dw ukrotnie więcej niż podczas 150 lat po
przedzających rewolucję.

Okres porew olucyjny do 1871 r. jest przedm iotem  rozważań kolejne
go rozdziału. Od początku XIX  w ieku następuje  pomnożenie liczby dzien
ników i ich zróżnicowanie na liczne kategorie, w zrastają  także nakłady. 
W samym  Paryżu pomiędzy 1803 a 1870 rokiem  nakłady prasy codzien
nej w zrastają z 50 000 do 1 m in egzemplarzy. Rozwój prasy postępuje 
równolegle z ogólną ewolucją świata zachodniego. We wszystkich k ra 
jach Europy rządy usiłowały hamować rozwój prasy, ponieważ u tru d 
niała ona funkcjonowanie władzy. W ydane zostały liczne przepisy ogra
niczające wolność prasy. Jednakże nie mogły one być skuteczne; ogólna 
ewolucja polityczna, rozwój parlam entaryzm u, wzrost poziomu oświaty 
zwiększały zainteresowanie prasą, szczególnie wśród nowej klienteli —
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drobnej burżuazji i innych mieszkańców miast. Na w zrost czytelnictwa 
wpływało także obniżenie cen dzienników, wprowadzenie ogłoszeń.

Postęp w  technice druku, rozwój transportu  kolejowego, wynalazek 
telegrafu  i związana z nim  działalność agencji prasowych wyznaczają 
etapy upowszechnienia prasy. We Francji, w W ielkiej B rytanii i USA 
powstaje nowoczesne dziennikarstwo.

Okres lat 1871-+-1914, k tórem u poświęcony jest rozdział piąty, to 
etap powstania prasy  popularnej o wielkich nakładach. Na przełomie 
XIX i XX w ieku gazeta stała się przedm iotem  codziennej konsumpcji. 
Czynniki determ inujące rozwój prasy  były podobne jak  w  okresie po
przednim: dem okratyzacja życia politycznego, wzrost urbanizacji miast, 
rozwój transportu  i środków przekazu informacji. W pływają one na dal
szy rozwój form  przekazu: powstają dzienniki popularne i specjalne, 
m agazyny tygodniowe, prasa dla kobiet i dzieci.

Dynamicznie rozwija się prasa USA eksploatująca sensację i prow a
dząca liczne kam panie prasowe wokół w ydarzeń sportowych, w ypraw  
geograficznych, włączająca się aktyw nie do kam panii wyborczych.

Wówczas w ystępują charakterystyczne postacie dla prasy, am erykań
skiej tej epoki: J. Pulitzer (1847— 1931) i W. R. H earst (1863— 1951), w y
dawcy wysakonakładowych gazet za centa. Komiksy, których popularną 
postacią był Yellow Kid, nadają tej prasie nazwę żółtej. Nakłady po
szczególnych dzienników sięgają kilkuset tysięcy egzemplarzy. Ich w y
dawanie staje się niezwykle dochodowym businessem.

W swój złoty w iek w kracza prasa francuska osiągając w 1914 r. 
ogólne nakłady rzędu 10 m in egzemplarzy. Jak  w skazują autorzy, prasa 
francuska uzyskała najbardziej liberalne zabezpieczenia ustawodawcze 
w świecie od nacisków sił politycznych. Równocześnie jednak wystąpiło, 
niebezpieczeństwo nacisku siły pieniądza, k tóry  ograniczał zasadę wol
ności prasy. Ta antynom ia, odnosząca się zarówno do prasy  am erykań
skiej, jak i francuskiej, o czym nie piszą autorzy książki, prowadziła do 
faktycznego zaprzeczenia zasady wolności prasy.

Szczególnie w  tych dwu krajach  gazety stały  się ważnym  czynnikiem 
kształtow ania opinii publicznej przez wpływowe grupy i partie  bur- 
żuazyjne.

Rozdział szósty trak tu je  o prasie okresu pierwszej w ojny światowej, 
a w rozdziale siódmym autorzy omawiają erę wielkich dzienników 
(1919— 1939). N astępują w  tym  okresie przekształcenia w zawartości
i zmiana funkcji pełnionych przez dzienniki. Sukcesy ilustrow anych m a
gazynów i prasy  specjalistycznej powodują ich konkurencyjność wobec 
prasy codziennej. Nowe problem y stw arza rozwój radiofonii. Stąd dal
sze zróżnicowanie w zawartości dzienników, wprowadzenie działów lite-
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rackich, kobiecych, mody, kina, porad, gier, powieści odcinkowych i in
nych, kosztem  „odpolitycznienia” dzienników.

W zrost nacjonalizm u prowadził do Odrzucania, jak  np. w Niemczech 
czy Włoiszech, zasad liberalizm u wobec prasy, kryzys ekonomiczny 1929 r. 
do jej dalszej koncentracji.

W rozdziale VIII w zwięzły sposób omówiono prasę francuską pod
czas drugiej w ojny światowej.

Rozdział IX, doprowadzony ty lko  w Odniesieniu do p rasy  francuskiej 
do roku 1967, poświęcony jest w zasadzie zreferow aniu ogólnej sytuacji 
w prasie głównych krajów  Europy zachodniej i USA.

W sumie, jak  to wspomniano na początku, przedm iotem  rozważań 
autorów jest prasa francuska, najw iększych krajów  Europy Zachodniej
i USA. Nie jest to mało, jeśli zważyć, że regiony te przodowały w roz
woju prasy na świecie. Niemniej w pracy przejaw ia się niew ątpliw y 
zachodnioeuropocentryzm  nie uwzględniający dziejów i roli p rasy  Euro
py środkowej i wschodniej, a w łaśnie na tych terytoriach, szczególnie od 
końca XIX wieku, spełniała ona ważną rolę, będąc ze względu na niższy 
poziom oświaty istotnym  elem entem  ich rozwoju, inicjatorem  poczynań 
politycznych, ekonomicznych, kulturalnych. W dwudziestoleciu między
wojennym , na -skutek słabszego rozwoju radiofonii, prasa skutecznie z nią 
konkurowała. A utorzy nie w zm iankują naw et o wielkim  w ysiłku praso
wym  Polski w  okresie okupacji i ogromnej roli p rasy  w  Europie środko
wej i wschodniej po drugiej wojnie światowej. Zaledwie kilka zdań po
święcają prasie radzieckiej. Poza zakresem  ich rozważań, chociażby w 
postaci zaznaczenia problem u, pozostaje prasa innych kontynentów.

Eugeniusz Rudziński

IV

A. J. P. T a y l o r ,  Beaverbrook, London (1972), ss. XVII +  712.

Wśród bliskich znajom ych znanego potentata prasowego Beaver- 
brooka znalazł się również historyk, A. J. P. Taylor, au tor monografii 
poświęconej w łaśnie Beaverbrookowi. S tara się on w yczerpująco przed
stawić jego drogi zdobywania m ajątku, wpływów politycznych, opano
w yw ania i rozbudowywania pism  codziennych na terenie W ielkiej B ry
tanii. A utor m onografii zdawał sobie spraw ę z niebezpieczeństwa subiek
tywizm u z racji przyjaźni, jaka łączyła go z osobą opisywaną. S tarał się 
więc zapobiec tem u przez obszerne uwzględnianie tekstów dokum entów
i różnych zapisów. Znany tem peram ent p isarsk i A. J. P. Taylora nie po
zwolił m u pozostać na pozycjach obiektywnego kom entatora i n iew ątpli
wie książka napisana jest z uczuciowym zaangażowaniem się po stronie


