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A N D RZEJ PACZKO W SK I

PRASA W ŻYCIU POLITYCZNYM DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

I. P róba określenia ogólnych zależności między prasą a głównymi czyn
nikam i życia politycznego; II. P rasa  a partie  polityczne II Rzeczypospo
lite j; III. P rasa a obóz pom ajowy; IV. G rupy interesów  a p rasa ; V. Rząd 
a  p rasa przed 1926 rokiem ; VI. Miejsce prasy w życiu politycznym 

II Rzeczypospolitej.

1. P rasa jest jednym  z współuczestników i niezbyw alnych składni
ków życia politycznego i publicznego nowoczesnych (także i współcze
snych) państw  i społeczeństw, i to niezależnie od tego, czy przyznaje się 
jej autonom ię od ruchów ideowych i grup politycznych, czy też uznaje 
się li tylko za jeden z instrum entów , którym i posługują się one w  swych 
działaniach. Toteż nie może istnieć rzetelna panoram a — ani pays reél, 
ani pays legal — pozbawiona inform acji o dziennikach i innych w y
daw nictw ach periodycznych, ich zasięgu, typach, opcjach politycznych, 
zaw artości etc. Badając ruchy  i partie  polityczne staram y się przyszere- 
gować do nich istniejące w ydaw nictw a, zaś badając prasę dążym y do 
w ykrycia związków pomiędzy wydaw cam i a partiam i oraz rozszyfro
w ania wyborów politycznych, k tó rych dysponenci pism dokonywali. To 
współuczestnictwo rozgrywa się na wielu płaszczyznach, a jego charak
te r  w ynika z cech określanych zarówno przez generalne czynniki spo
łeczno-ekonomiczne, kulturow e i praw no-polityczne, jak i zm ieniający 
się uk ład  sił w  życiu publicznym. Schem atyzując i nie w ikłając się tu  
w głębsze uzasadnienia teoretyczne można stw ierdzić, że w ustro jach 
opartych  na pryw atnej własności środków produkcji, stosujących w ży
ciu publicznym  zasady pluralizm u i liberalizm u, prasa — w węższym 
rozum ieniu tego pojęcia, tzn. zasadniczo w ydaw nictw a ogólnoinform a
cyjne, polityczne, społeczne i ku ltu ra lne  — znajduje się w stosunkach 
zależności: a) od partii i ruchów politycznych, b) od organizacji i insty
tucji społecznych, c) od grup interesów , d) od władz państw owych 
i adm inistracyjnych; ponadto e) niektórzy w ydaw cy mogą zdobyć po
zycje autonom iczne pozwalające im  na uzyskanie znacznego pola m a
new ru  wobec wskazanych powyżej czterech składników zinsty tucjona
lizowanego życia politycznego.

Zasięg współuczestnictwa prasy w nowoczesnym życiu publicznym  
w ynikł z tych samych przem ian, które przyczyniły się do pow stania m a
sowych partii i ruchów politycznych oraz różnego rodzaju organizacji 
społecznych: industrializacji, urbanizacji, alfabetyzacji i dem okratyzacji. 
W zastosowaniu do prasy przem iany te można skrótowo objaśnić przez 
fak t, że coraz więcej było ludzi, k tórzy um ieli przeczytać gazetę, coraz 
więcej takich, k tórych stać było na jej kupno, coraz liczniejsze były 
tereny, na które prasa docierała szybko i regularnie, wciąż powiększał 
się k rąg  tych, którzy z „mieszkańców” staw ali się „obyw atelam i” . P ro
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ces ten — zapoczątkowany grosso modo w połowie X IX  w. — związany 
był także z procesem powstawania ku ltu ry  m asowej, której prasa stała 
się jednym  z najw ażniejszych składników. Nie uw alniając wydawców 
od konieczności dokonywania wyborów politycznych, uw alniał ich — 
a ściślej rzecz biorąc tych tylko, którzy potrafili zapewnić swoim pismom 
sukces czytelniczy — od bezpośrednich zależności. Naczelny slogan 
idealnego, masowego dziennika: „o wszystkim  — dla w szystkich” za
kładał dotarcie nie tylko do milczącej politycznie większości, ale także 
skłonienie do lek tu ry  niezależnie od konkretnoparty jnej opcji czytel
nika. Nie oznaczało to bynajm niej, że pismo, naw et pismo finansowego 
lub czytelniczego sukcesu, stawało się ipso facto  apolityczne, choć mogło 
być — i często bywało — w dosłownym tego słowa znaczeniu „bezpar
ty jne”, a naw et w niektórych wypadkach „ponadparty jne”, gdy w ra 
mach ideologii przezeń popieranej mieściły się różne partie  i grupy 
polityczne.

P rzyjrzy jm y się — w sposób schem atyczny i raczej przeglądow y niż 
analityczny — specyfice wym ienionych powyżej układów  zależności 
prasy.

Związki w zajem ne między p r a s ą  a p a r t i a m i  i r u c h a m i  
p o l i t y c z n y m i  z trudem  poddają się uogólnieniu, zwłaszcza jeśli 
weźmie się pod uwagę złożoność w ew nętrzną sam ych partii i s tru k 
turalne między nim i różnice. Zdając sobie spraw ę z nieuchronnych 
uproszczeń można je uszeregować w  następujący sposób:

a) oficjalne organy party jne  (różnych szczebli i różnych pionów orga
nizacyjnych, jeśli takie w danej partii istnieją);

b) pisma pozostające de facto w dyspozycji lub pod bezpośrednią 
kontrolą partii jako insty tucji, ale nie ujaw niające tego;

c) pism a organizacji społecznych znajdujących się w dyspozycji lub 
pod bezpośrednią kontrolą partii jako instytucji;

d) pisma będące w dyspozycji członków lub grup członków partii, 
ale pozostające poza bezpośrednią kontrolą jej instancji (w niektórych 
przypadkach mogą to być pisma frakcji);

e) pism a będące w dyspozycji osób lub grupy osób nie związanych 
form alnie z partią, ale udzielających poparcia jej program ow i i działa
niom (niezależnie od powodów tego poparcia, które mogły być np. na
tu ry  ideologicznej lub mieć charak ter kom ercyjny).

Uszeregowanie to należy traktow ać w sposób dynamiczny, zakłada
jący zmianę rodzaju zależności oraz przyjm ując możliwość ich koniunk- 
cji (np. w  spraw ach decyzji zależność częściowo od instancji party jnej, 
częściowo zaś od grupy indyw idualnych członków; jednoczesna zależność 
od kilku partii sojuszniczych lub znajdujących się w ram ach jednego 
nurtu  ideowego). W zależności od typu partii (masowa, kadrowa) i po
siadanego przez nią potencjału prasowego różne też mogą być funkcje 
w ypełniane przez prasę znajdującą się w orbicie wpływów party jnych, 
jak  też różny może być przydział poszczególnych funkcji konkretnym  
wydawnictwom . Ogólnie rzecz biorąc w działalności partii prasa służy 
(lub wedle intencji dysponentów — ma służyć): a) celom w ew nętrznym , 
takim  jak  krystalizow anie lub form ułow anie program u i taktyki, u trzy 
m ywanie więzi organizacyjnych, przekazyw anie zaleceń i zarządzeń, 
w yrażanie opinii o decyzjach różnych instancji, uzbrajanie adherentów  
i sym patyków w argum enty  um acniające ich w dokonanym  wyborze 
ideowym oraz b) celom zew nętrznym , takim  jak upowszechnianie ideo
logii poza krąg dotychczasowych zwolenników, dokum entowanie istnie-
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nia i aktywności partii w życiu politycznym , uczestniczenie w „grze 
politycznej” (np. demaskowanie przeciwników, sondaże wobec ak tual
nych lub pożądanych sojuszników). Należy brać pod uwagę także mo
żliwość uniezależnienia się — w różnyćh form ach i w różnym  stopniu — 
zespołów redakcyjnych od instancji party jnych , k tórym  de iure pod
legają.

Podobny stosunek zależności w ystępuje — ogólnie rzecz biorąc — 
w relacjach między p r a s ą  a o r g a n i z a c j a m i  i i n s t y t u c j a 
m i  s p o ł e c z n y m i ,  takim i jak  związki zawodowe, insty tucje  w y
znaniowe, organizacje kobiece, młodzieżowe, kom batanckie, samorządo
we, choć oczywiście w  związku z brakiem  zadań bezpośrednio politycz
nych niektóre funkcje służebne prasy nie będą tu  występowały. Znacz
na część prasy  związanej z tego typu organizacjam i jest jednocześnie 
powiązana ze struk tu ram i party jnym i i prawdopodobnie w większości 
przypadków zaszeregujem y konkretne pisma do jednej z grup zależności 
między prasą a partią  (por. pkt. c). Specyficzną pozycję w tym  układzie 
zajmować mogą insty tucje wyznaniowe, zwłaszcza te, które posiadają 
silnie zhierarchizow aną struk tu rę  w ew nętrzną i żywią ambicje — po
średniego lub naw et bezpośredniego — w pływ ania na życie publiczne 
i polityczne. Modelowo można tu  przyjąć układ zależności podobny lub 
identyczny z tym, k tó ry  charakteryzuje partie  polityczne.

W w arunkach gospodarki wolnorynkowej — a w każdym  razie nie 
w  pełni zetatyzow anej — w ystępuje układ zależności między p r a s ą  
a g r u p a m i  i n t e r e s ó w  wywodzących się zasadniczo ze świata 
finansów i biznesu. W tym  przypadku mieć będziemy do czynienia głów
nie z instrum entalnym  traktow aniem  prasy, a z n a tu ry  funkcjonow ania 
tych grup wynikać będzie często kam uflowanie ich związków z w y
dawnictwam i. Poprzez prasę grupy takie dążyć mogą do wspom agania 
się w realizowaniu różnych celów związanych z ich krótko- lub długo
falowym i interesam i, takim i jak: mobilizowanie opinii wokół w łasnych 
postulatów  w dziedzinie polityki gospodarczej, walka z tendencjam i 
do socjalizacji lub etatyzacji gospodarki, dyskredytow anie ryw alizu ją
cych grup nacisku lub neutralizow anie ich działań (w tym  także akcji 
prasowych), lansowanie wyrobów lub produkcji w łasnych przedsię
biorstw. Niektóre z grup, a może naw et większość, przybierają charak
te r  ciał form alno-praw nych (np. stowarzyszenia wytwórców), a w  swych 
związkach z prasą uciekają się nie tylko do bezpośredniej (choćby uk ry 
tej) całkowitej kontroli nad wydaw nictwem , ale dążą do zdobycia w pły
wów na politykę redakcyjną, zwłaszcza w działach najbardziej dla siebie 
interesujących (gospodarczy, handlowy, ogłoszeniowy), i to zarówno 
poprzez pozyskiwanie ty tu łu  własnościowego pisma, jak i poprzez sub
wencje, wysoko p łatne i regularnie serwowane ogłoszenia, nabywanie 
drukarń  prasow ych czy innych przedsiębiorstw  związanych z procesem 
produkcji i rozpowszechniania prasy  (przemysł papierniczy, przedsię
biorstwa kolportażowe).

Układ zależności między p r a s ą  a w ł a d z ą  p a ń s t w o w ą  
(i jej adm inistracją) jest zasadniczo funkcją zależności samej władzy 
od poprzednio w ym ienionych czynników życia publicznego. W reżimie, 
w którym  (modelowo) partie polityczne kontro lu ją wszystkie ogniwa 
władzy, posługiwać się mogą w swej aktyw ności prasowej także apara
tem państwowym , k tó ry  z ty tu łu  upraw nień konstytucyjnych lub prze
pisów praw nych ma wpływ na niektóre fragm enty  procesu w ytw arza
nia pisma (cenzura, koncesje, tary fy  przewozowe i pocztowe, ceny pa
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pieru, ogłoszenia instancji i przedsiębiorstw  państwowych, odziaływa- 
nie na politykę kredytową), ale pozostając we wzajem nej konkurencji 
lub walce nie są w stanie całkowicie i trw ale opanować władzy i jej 
aparatu. Obok oddziaływań pośrednich aparat państw ow y może dyspo
nować własnym i wydaw nictwam i prasowymi, także o charakterze ogól
noinform acyjnym , a z reguły w ytw arzał — lub podporządkowywał sobie 
(głównie zresztą w interesie polityki zagranicznej) — agencje prasowe, 
które są istotnym i instrum entam i zarówno inspirowania, jak  i dezin
form owania prasy. Jednak  naw et w  reżim ach party jno-parlam entarnych  
i ustro jach  o niskim  stopniu zetatyzow ania gospodarki w ystępują ten 
dencje do uniezależniania się aparatu  władzy od partii, parlam entu , 
grup nacisku i siłą rzeczy szukania przezeń w łasnej reprezentacji p ra
sowej lub zdobycia wpływów w w ydaw nictwach, które by tę autono- 
miczność popierały w podobny sposób, jak  to czynią, gdy pozostają 
w stosunku zależności np. od grup interesów. Szczególnie charak tery
styczne przejaw y niezawisłości aparatu  państwowego od pozostałych 
czynników życia politycznego zdają się występować w  takich dziedzi
nach, jak wojskowość i polityka zagraniczna. Odmiennego znaczenia 
nabiera układ zależności prasa — państw o w sytuacji, w  której jedna 
partia  (lub ruch polityczny) poprzez uzyskanie bardziej trw ałej domi
nacji utożsamia się z aparatem  władzy. W spólnym fundam entem  polityki 
prasowej partii rządzącej, która z zasady dążyć będzie do całkowitej do
m inacji na rynku prasowym  jako jednego ze składników jej hegemonii 
politycznej, mogą stać się wówczas dwa elem enty: wprowadzony na arenę 
walki politycznej potencjał gospodarczy państwa, jak  i praw ne — lub poza
praw ne — możliwości reglam entacji wolności prasy.

Te pobieżne charakterystyki, wym agające z pewnością krytycznej 
rew izji i znacznie głębiej sięgającej refleksji, nie w yczerpują całej zło
żoności istnienia i funkcjonow ania prasy  na forum  życia politycznego 
i publicznego. Potrzebne były jednak, jak  się wydaje, dla częściowego 
chociażby oczyszczenia przedpola i w skazania na ogólne uw arunkow a
nia, w których znalazła się prasa polska w latach istnienia Drugiej 
Rzeczypospolitej, gdyż mimo bardzo wielu odmienności od tak  przed
stawionego modelu jest on jednak dla niej zasadniczym punktem  od
niesienia.

2. Dwie napotkałem  główne trudności podejm ując realizację zapo
wiedzianej w ty tu le  problem atyki: pierwszą sugeruje chyba dość jasno 
tok dotychczasowego w ykładu — jest nią znalezienie klucza m etodolo
gicznego o dostatecznie uniw ersalnych param etrach. Druga, równie 
kłopotliwa, która odbije się na dalszym ciągu wypowiedzi, to stan badań 
zarówno nad historią polityczną lat 1918— 1939, jak  i historią prasy  tego 
okresu. W ystarczy tu  wskazać, że wiele ruchów  i nurtów  ideologicznych 
nie doczekało się jeszcze w ystarczająco szczegółowych analiz, że wiele 
związków politycznych: partii i s tru k tu r paraparty jnych  (m. in. tak  
ważkich jak  BBWR, ND-SN, NPR, a naw et — dla całego okresu — PPS) 
nie zostało poddanych system atycznym  badaniom. Nadto wśród h istory
ków zajm ujących się partiam i i rucham i politycznym i panuje tendencja 
do trak tow ania prasy  wyłącznie jako źródła, przy  pom ijaniu jej funkcji 
jako instrum entu  czy to działalności w ew nętrznej, czy to ekspansji ideo
logicznej i politycznej. H istoria prasy  zaś daleka jest jeszcze od uporania 
się z ogromem  m ateriału  faktycznego: nie ma np. ani jednej mono
grafii któregoś z najw ażniejszych dzienników czy w ydaw nictw  praso
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wych, takich jak „IKC”, „K urier W arszawski” , koncern „czerwonia- 
ków ” ; obszerniejszym i opracowaniami dysponujem y tylko dla prasy 
ludowej i konserw atyw nej; nie ma ani jednej m onografii większych 
ośrodków prasowych, takich jak W arszawa, Kraków, Lwów czy Poznań; 
ponadto znajduje się ona wobec paraliżującego braku  dokum entacji 
archiw alnej. Siłą rzeczy więc, a nie z n a tu ry  badanego przedm iotu czy 
przyjętych  założeń metodologicznych, przychodzi mi ograniczyć się do 
egzem plifikacji, dla k tórych nie ma dowodu ilościowego, a u podstaw 
niektórych z nich leżeć mogą naw et błędne kwalifikacje, w ynikające 
choćby z luk w istniejących przekazach źródłowych.

Aż do 1918 r. polskie życie polityczne w nowoczesnym jego w ydaniu 
podlegało drastycznym  ograniczeniom, które w ynikały zarówno z faktu 
nieistnienia suwerennego państw a, jak i z rozdzielenia narodu między 
trzy  różne s tru k tu ry  polityczno-państwowe, przy czym w  im perium  
Romanowych owo nowoczesne życie polityczne zaistniało (i to w bardzo 
ograniczonym  zakresie) dopiero na kilkanaście lat przed rozpadem  mo
narchii. Mimo to odzyskanie niepodległości, jednoczesne z wprowadze
niem  reżimu pluralistycznego — odsunięcie od udziału w legalnym  życiu 
politycznym  rew olucyjnej lewicy było jego najistotniejszym  ogranicze
niem  — zastało społeczeństwo w pełnej gotowości do uczestnictw a w ży
ciu publicznym, także pod względem instytucjonalnym . Choć jeszcze 
kilka lat trw ały  procesy unifikacyjne, już w okresie początkowym  dzia
łały  lub swą działalność u jaw niły  te wszystkie n u rty  polityczne, które 
w dziejach Drugiej Rzeczypospolitej odegrać m iały znaczniejszą rolę. 
Od razu też zaczął funkcjonować system  party jno-parlam entarny , w któ
rym  bez poważniejszych korekt można zmieścić przedstaw iony wyżej 
schem at zależności między prasą a kluczowymi czynnikam i życia poli
tycznego. Trw ał on bez większych zakłóceń — choć z ograniczeniami — 
aż do 1926 r., gdy po udanym  zamachu stanu Józefa Piłsudskiego na
stąpiło odejście od system u party jno-parlam entarnego ku systemowi 
rządów osobistych i autorytarnych. Dla uczestnictw a prasy w życiu 
politycznym  zmiana ta oznaczała przesunięcie punktu  ciężkości w sto
sunkach zależności na układ „prasa — władza państw ow a” , choć do 
końca istnienia Drugiej Rzeczypospolitej nie doszło do totalizacji reżi
mu i wszystkie pozostałe z wym ienionych wyżej układów m iały możność 
funkcjonowania.

Rozproszenie polityczne, czemu sprzyjały  zarówno niedaw ne po
działy dzielnicowe, jak  i p rzy jęty  system  wyborczy — nie mówiąc 
o innych przyczynach społeczno-gospodarczych — spowodowało istnie
nie dziesiątków partii politycznych, wśród których znaczna część po
zbawiona była istotniejszego znaczenia w życiu publicznym. Niemniej 
wszystkie — lub niem al wszystkie — dążyły do posiadania i posiadały 
w łasne reprezentacje prasowe, a w rezultacie grupa pism, które można 
określić jako „polityczne”, była pokaźna. W źródłach drukow anych 
okresu m iędzywojennego zaliczono do tej kategorii 250— 300 tytułów  
jednorazowo 1, ale wobec braku  system atycznych badań trudno stw ier
dzić, na ile liczba ta  zgodna była z rzeczywistością, tym  bardziej że

1 Omówienie tych w ydaw nictw  zob.: A. Paczkowski, „Geografia polityczna” 
prasy polskiej 1918—1939. Przegląd materiałów dotyczących prasy legalnej [w:]
„Rocznik H istorii Czasopiśm iennictwa Polskiego” t. IX, z. 4.
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sam e k ry teria  klasyfikacyjne nie były wówczas sprecyzowane (należy, 
jak  się wydaje, przyjąć korektę in plus). Je st jednak oczywiste, że nie
w ielkie i n ietrw ałe partie dysponowały w ydaw nictw am i podobnie jak 
one efem erycznym i, z reguły tygodnikam i lub dwutygodnikam i, nie po
siadały więcej niż 1— 2 ty tu ły  prasowe. Spośród bardziej znanych, bo 
posiadających własną reprezentację parlam entarną, partii tego typu 
wym ienić można Chłopskie Stronnictw o Radykalne ks. Eugeniusza Oko
nia czy Stronnictw o Katolicko-Ludowe, a spośród typowo koniunktu
ralnych  rozmnożone w latach trzydziestych partie  parafaszystowskie. 
Pism a przez takie partie  w ydaw ane ukazyw ały się z reguły  z inicja
tyw y przywódcy lub nielicznego kręgu jego najbliższych współpracow
ników, drukow ane były w przygodnych zakładach poligraficznych, roz
powszechniane poza scentralizow aną siecią kolportażową, redagowane 
przez nie-dziennikarzy (np. osobiście przez lidera partii); często były 
jedynym  trw ałym  świadectwem  istnienia stronnictw a, wobec potrzeb 
którego w ypełniały wszelakie role służebne. Można przyjąć, że zasad
niczo pozostawały one całkowicie w gestii danej partii, choć z pewnością 
zdarzały się przypadki pozyskiwania zamożniejszych protektorów , k tó
rzy  wspom agali je finansowo pozostając poza — czy ponad — partią. 
B rak  praw nych u trudn ień  i stosunkowo niew ielkie koszty zakładania 
pism  niskonakładowych i o m ałej objętości sprzyjały  ilościowemu rozwo
jowi prasy  politycznej tej „drugiej kategorii”.

Do „jednogazetowych” należały jednak także i partie  liczące się na 
aren ie  walki politycznej. Na przykład Stronnictw o Chłopskie czy PSL 
„W yzwolenie” w ostatnich latach przed zjednoczeniem  partii chłopskich 
(1931 r.) m iały w swej dyspozycji 1—2 pism a tygodniowe mimo wcale 
licznej reprezentacji parlam entarnej i poparcia w ielosettysięcznej rzeszy 
wyborców. W ażył tu głównie stan rozwoju kulturalnego wsi polskiej, nie 
gotowej jeszcze do system atycznej i powszechnej lek tu ry  prasy, a także 
b rak  poparcia ze strony zasobnych „mecenasów politycznych”, walnie 
w spierających centrow y PSL „P iast”, partię, k tóra w latach 1922— 1926 
zbudowała dość rozległy i urozm aicony system  prasowy. Dzięki swym 
powiązaniom z obozem belw ederskim  parlam entarne  partie  chłopskiej 
lew icy (PSL „W yzwolenie”, PPS-Lew ica, PSL „Jedność Ludow a”) mogły 
w praw dzie odwoływać się do w sparcia ze strony  kilku dzienników (m.in. 
„K urier Poranny”, „K urier W ileński”), ale bezpośredniego w pływ u na 
ich wydawców i redakcje nie posiadały. O wpływie, jaki na zasięg akcji 
prasow ej ruchu ludowego miało zacofanie oświatowe i ubóstwo ludności 
w iejskiej, świadczy fakt, że Stronnictw o Ludowe — jedna z kilku n a j
potężniejszych i najliczniejszych partii polskich — u szczytu swej ak tyw 
ności (lata 1936— 1938) posiadało zaledwie trzy  samodzielne pisma (ty
godniki „Zielony Sztandar” i „P iast” oraz w ydaw aną trzy  razy w ty 
godniu „Gazetę G rudziądzką”) o łącznym  nakładzie nie przekraczającym  
50 tys. egzemplarzy. W śród partii chłopskich jedynie PSL „P iast” dzięki 
poparciu, jakim  jeszcze przed 1918 r. cieszył się w  sferach finansowych 
i przem ysłowych, oraz udziałowi w koalicjach rządow ych i znaczeniu na 
fo rum  parlam entu  w latach 1919— 1926 zdołał, i to nie na długo, rozbu
dować działalność prasową i zyskać w pływ  na niektóre większe dzien
niki („Ilustrow any K urier Codzienny” w latach  1922— 1927, „Echo W ar
szaw y” istniejące od 1924 do 1926 r., „Goniec K rakow ski” w 1921 r.), 
posiadać organy dla wszystkich w ażniejszych regionów kraju , w yda
wać — krótko — czasopismo o charakterze polityczno-społecznym. W or
bicie ruchu ludowego znajdow ał się też przez pewien czas (do 1924 r.)
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tradycyjn ie  z nim związany „K urier Lwowski”, a przejściowo (w 1923 r.) 
„K urier W ielkopolski” B ernarda Milskiego. Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że przygniatająca część politycznej klienteli ruchu znajdowała się 
na wsi, gdzie dzienniki docierały w znikom ej ilości, można sądzić, że dą
żenie do uzyskania w pływ u na w ielkom iejskie wydaw nictwa codzienne 
wiązało się w partiach chłopskich z nadzieją na realizowanie tych funkcji 
zew nętrznych prasy, które powyżej określiłem  jako „uczestniczenie 
w  grze politycznej” czy „dokum entow anie istnienia i aktyw ności partii 
w życiu politycznym ”. W niektórych zresztą przypadkach — przede 
w szystkim  „IKC” M ariana Dąbrowskiego — „sym patyzow anie” z partią  
ludową miało charakter kon trak tu  kom ercyjno-politycznego: n iektórym  
przywódcom party jnym  Dąbrowski udostępniał w swym dzienniku m iej
sce dla wypowiedzi, popierał w ogólności linię taktyczną stronnictw a, 
w zamian zaś piastował m andat poselski, k tó ry  wzm acniał jego pozycję 
osobistą, umożliwiał mu bliższy kontakt z elitą polityczną, aparatem  w ła
dzy i podnosił prestiż wydawnictwa. De facto  zasięg oddziaływania prasy 
party jnej stronnictw  ludowych był znacznie m niejszy niż zasięg w pły
wów samych partii i siłą rzeczy pism a polityczne ruchu ludowego — 
z w yjątkiem  chyba tylko „Gazety G rudziądzkiej” w latach 1925—1930 
i „P iasta” u samego zarania Drugiej Rzeczypospolitej — realizowały za
sadniczo funkcje w ew nątrzparty jne, docierały do działaczy i aktyw istów, 
a dopiero za ich pośrednictw em  do szerokiego kręgu członków, sym pa
tyków  i wyborców.

P artie  działające w środowiskach m iejskich — niezależnie od spo
łecznej rekru tacji ich zwolenników i w istocie niezależnie także od cha
rak te ru  samych skupisk m iejskich — m iały w porównaniu z partiam i 
chłopskimi znacznie większe możliwości w ykorzystyw ania prasy  jako 
jednego z instrum entów  działania. Trzeba jednak zastrzec się, że ogólne 
w skaźniki czytelnictwa prasy były w Polsce m iędzywojennej bardzo 
niskie i, jak w skazują dotychczasowe badania, dopiero w II połowie lat 
30-ch nastąpiło znaczniejsze upowszechnienie codziennej prasy  wielko
m iejskiej.

Do stronnictw  takich należała m.in. Polska P artia  Socjalistyczna, 
k tó ra  wzorowała się w swej struk tu rze organizacyjnej na w ielkich par
tiach socjaldem okratycznych zachodniej Europy (Niemcy, Austria). Przez 
cały okres m iędzywojenny udało się jej utrzym ać centralny  organ co
dzienny („Robotnik”) i — nie licząc efem erycznych — kilka dzienników 
o zasięgu regionalnym  („Naprzód”, „Gazeta Robotnicza”, „Dziennik Lu
dow y”), tygodniki i dwutygodniki o charakterze organizacyjnym , w yda
w ane przez okręgowe instancje party jne  lub w ydziały władz central
nych, czasopismo typu polityczno-teoretycznego (pod różnymi nazwami). 
W latach 1932— 1934 przeprowadzono reorganizację prasy  party jnej po
przez centralizację („Robotnik” i jego m utacje, przeniesienie z Rady 
Naczelnej do CKW kontroli nad pismami partyjnym i) i wydzielenie gru
py pism o charakterze bardziej popularnym  (tzw. Zespół Pism  kierow any 
przez Zygm unta Zarembę). Przez krótki okres na przełomie 1936/37 r. 
istniało też pismo w ydaw ane wspólnie przez grupę działaczy PPS o lewi
cowym nastaw ieniu i K om unistyczną P artię  Polski („Dziennik Popular
n y ”). Jeśli jednak nie liczyć tego ostatniego, nigdy polscy socjaliści nie 
m ieli w bezpośrednim  zasięgu swoich wpływów wielkonakładowego 
dziennika ani w stolicy, ani w  innych ośrodkach wydawniczych i naw et 
w  okresach największej prosperity prasy party jnej (przypadała ona 
m niej więcej na lata 1928— 1930 i 1936— 1938) łączny nakład wszyst

Prasa w Drugiej Rzeczypospolitej 3 5

http://rcin.org.pl



36 Andrzej Paczkowski

kich pism  w ydaw anych przez partię  i jej instancje nie przekraczał 
100 tys. egzem plarzy, a długookresowe m aksim um  nakładu „Robotnika” 
wynosiło 30—40 tys. egzemplarzy. W orbicie politycznego oddziaływa
nia partii znajdowało się stale kilkanaście czasopism związkowych m a
jących charak ter organizacyjny oraz niskonakładowych czasopism sto
w arzyszeń młodzieżowych związanych z PPS, ale docierających do czy
telników  kanałam i dystrybucji organizacyjnej (najczęściej w ram ach 
składek członkowskich). W latach rządów parlam entarnych  istniały — 
podobnie jak  w przypadku PSL „W yzwolenie” — kontakty  z w ydaw 
nictw am i w spierającym i obóz belwederski, ale nigdy nie przem ieniły się 
one w stan  zależności tych pism od partii.

Podobnie, acz przez krótszy okres czasu, przedstaw iał się system  
prasow y Narodowej Partii Robotniczej, k tóra w  latach 1922— 1926 pro
wadziła ożywioną działalność prasową, załam aną po zamachu m ajowym  
przez secesje i drastyczny spadek popularności stronnictw a. Stołeczny 
„Głos Codzienny” nie był w praw dzie oficjalnym  organem  partii, która 
posiadała bezpośrednio tylko 1/3 udziałów spółki w ydającej dziennik, ale 
pozostawał on i tak  w orbicie wpływów stronnictw a, gdyż współwłaści
cielami byli związana z NPR organizacja zawodowa kolejarzy oraz indy
w idualni członkowie — i to kierownicy — partii 2. W zasięgu wpływów 
organizacji terenow ych i działaczy party jnych  znajdowało się kilka dzien
ników (m.in. poznańska „Praw da”, łódzka „P raca”, katowicki „Polak”), 
a w W arszawie ukazyw ał się oficjalny, cen tralny  organ stronnictw a: 
tygodnik „Spraw a Robotnicza”. Solidaryzując się z NPR Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie posiadało w latach dwudziestych liczną prasę orga
nizacyjną (głównie miesięczniki i dwutygodniki) o łącznym  nakładzie, 
w 1924 r., ponad 200 tys. egzemplarzy. Podejm owano też próby koordy
nowania akcji prasow ej przez utw orzenie (w 1921 r.) Centralnego Biura 
Prasowego i zorganizowanie Koła P rasy  NPR. Żaden jednak z dzien
ników enperow skich — przez krótki okres może tylko „Głos Codzien
ny” — nie przedostał się do wąskiego kręgu w ysokonakładow ych i po
pularnych  wydawnictw. Po 1927 r. nastąpiło załam anie prasy party jnej — 
pogłębione stopniowym  odsunięciem  się ZZP — i jedynym  większym  
pism em  pozostała toruńska „Obrona L udu” ukazująca się trzy  razy w ty 
godniu.

Liczną i wpływową prasę posiadała w orbicie swych wpływów 
Chrześcijańska Dem okracja, jednak silne rozdźwięki w ew nętrzne, duży 
stopień niezależności od centrali w ybitnych działaczy i niektórych grup 
tery torialnych , powodowały, że partia  ta nie w ytw orzyła de facto  zw ar
tego system u prasowego, a jako insty tucja posiadała niew ielki wpływ  
na pism a wydaw ane przez członków stronnictw a. Trudno byłoby w ska
zać cen tralny  dziennik party jny , zwłaszcza że w  stolicy k ra ju  jego 
w pływ y były  niewielkie. Głównym i niem al wyłącznym  typem  pisma 
związanego z ChD był dziennik inform acyjno-polityczny, własność oso
by p ryw atnej lub spółki akcyjnej; z dużym  trudem , a także z dużymi 
przerw am i w ydaw ała partia  tygodnik organizacyjno-teoretyczny („Hasło” 
w latach  dwudziestych, „Przyszłość” od 1934 r.). Okresem rozkw itu 
prasy  chadeckiej były la ta  1924— 1926, ale jeszcze w 1930 r. uznawano 
za związane z nią 13 dzienników o łącznym  nakładzie jednorazow ym  
ponad 90 tys. eg z .3, a ponadto partia  próbowała koordynować działal

2 Oświadczenie GKW  NPR z  19 I X  1927 [w:] „W arszawska Inform acja P ra 
sow a” 1927, n r 26/27.

3 T. Selimowski, Polskie legalne stronnictwa polityczne. W arszawa 1930, s. 62.
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ność w ydaw nictw  (utworzenie specjalnego refera tu  polityczno-prasowe- 
go). W początku lat 20-ch silnym  wsparciem  dla akcji prasow ej (wykup 
z rąk  niemieckich kilku drukarni) na terenie W ielkopolski i Pomorza 
był tam tejszy  Bank Związku Spółek Zarobkowych, kierow any przez 
ks. S tanisław a Adamskiego, jednego z ówczesnych liderów ChD. Nie
k tóre większe inicjatyw y prasowe stronnictw a opierały się na zasadach 
stosow anych przez kom ercyjne w ydaw nictw a inform acyjne: dotacje od 
przem ysłow ych grup interesów  (znana spraw a subwencji Górnośląskiego 
Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych dla „Polonii” W ojciecha 
Korfantego i na zakup przez niego warszaw skiej „Rzeczypospolitej”), 
współwłasność przemysłowców (Stanisław B urtan  i krakow ski „Głos 
N arodu”). N iektóre w ydaw nictw a były — lub sta ły  się — dochodowymi 
przedsiębiorstwam i pryw atnym i, jak „Dziennik Bydgoski” należący do 
Jan a  Teski czy „K urier Łódzki” Jan a  Stypułkowskiego. Z uwagi na 
założenia ideologiczne (prawicowe lub prawicowo-centrowe) i wyzna
niowy charak ter partii m iała ona także możliwość w ykorzystyw ania 
wielu dzienników o ogólnych tendencjach praw icow ych oraz posiadała 
związki z akcją prasową Kościoła Katolickiego (m.in. na teren ie W ar
szawy). Dawało to partii silne zaplecze pism — głównie dzienników — 
„sym patyzujących”, licznych zwłaszcza w prow incjonalnych m iastach 
ziem byłego zaboru pruskiego i Kongresówki. Kryzys, zapoczątkowany 
zam achem  m ajowym  1926 r., secesje do obozu rządowego i w alka frak 
cyjna przyczyniły się do osłabienia prasy  odwołującej się do ogólnych 
w skazań program owych ChD i w latach 30-ch pozostały w jej zasięgu 
nieliczne wydaw nictwa (bydgoskie Tesków i katowickie Korfantego).

N ajwiększa ilość pism stała na usługach — lub skłonna była je 
świadczyć — największej partii polskiej prawicy: Związku Ludowo-Na
rodowego (od 1928 r. Stronnictw a Narodowego). Pod względem składu 
społecznego adherentów  i zwolenników (wyborców) ZL-N był partią 
wieloklasową z tendencją do silnego — i coraz silniejszego — hierarchi- 
zowania elity  kierowniczej, ale odbiegającą od klasycznego m odelu scen
tralizow anej partii masowej, k tóry  reprezentow ała np. PPS; partią 
w  niektórych okresach w ielonurtową, z nieostro zarysow anym i grani
cam i organizacyjnym i, m ającą liczną klientelę wywodzącą się ze stowa
rzyszeń społecznych, w latach dwudziestych cieszącą się poparciem  części 
sfer posiadających (ziemiańskich i niektórych kręgów przemysłowych), 
in teligencji i wolnych zawodów, średniego i drobnego mieszczaństwa. 
Operowała ta partia  zarówno na terenie wiejskim, jak  i m iejskim , a ty 
powa k lientela z tego drugiego kręgu sprzyjała czytelnictw u prasy co
dziennej i w konsekwencji rozwojowi akcji wydawniczej. C entralnym  
organem  była „Gazeta W arszawska” (od m aja 1935 r. pt. „W arszawski 
Dziennik Narodowy”), należąca do spółki wydawniczej, ale pozostająca 
pod bezpośrednią kontrolą cen tralnej egzekutyw y partii. Był to dzien
nik par excellence  polityczny i nakłady, jakie osiągał, nie przekraczały 
30—40 tys. egzemplarzy, z k tórych znaczna część kolportow ana była 
poza stolicę, najprawdopodobniej abonowana przez działaczy stronni
ctwa, jego instancje terenowe i kom órki organizacyjne. Centralnym  
pism em  polityczno-teoretycznym  był tygodnik „Myśl N arodow a” (w la
tach 30-ch także tygodnik „Spraw a”), ukazujący się od 1921 r. pod re 
dakcją Zygm unta Wasilewskiego. W prawdzie nieliczne tylko instancje 
terenow e posiadały pisma w ydaw ane w prost pod swoją firm ą — n a j
częściej były to tygodniki — jednak partia  m iała zagw arantow any wpływ 
na wielką ilość wydawnictw, a w niektórych partycypow ała finansowo
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(jak np. w lwowskim „Słowie Polskim ”). W znacznej większości przy
padków zachodziły jednak stosunki zależności prasy określone we w stęp
nej części a rtyku łu  jako „będące w dyspozycji członków lub grup człon
ków partii” oraz „udzielające poparcia”, a więc trudno mówić o tym, 
aby partia  jako insty tucja  mogła rzeczywiście dyrygować wszystkim i 
pismami, które same uznaw ały się za związane z nią lub za takie były 
przez innych traktow ane. Wedle danych MSW z początku 1924 r. ZL-N, 
nie licząc zakwalifikowanych jako „bezparty jna praw ica”, m iał w swej 
dyspozycji 27 pism o rocznym  nakładzie 44,5 m ln egzem plarzy 4, co s ta 
nowiło 10,3% ilości tytułów  i 18,6% nakładów 261 polskich pism poli
tycznych. W 1930 r., a więc już po klęsce m ajowej, SN miało w pływy 
w 81 pism ach politycznych (na 286), których łączny jednorazow y nakład 
wynosił 294,7 tys. egzem plarzy (na 1289,8 ty s .)5. Choć nie istniał scen
tralizow any system  prasowy, wielokrotnie podejm owane były działania 
na rzecz koordynacji i w spółpracy wydaw nictw  związanych z partią. 
I tak np. w jesieni 1919 r. grupa pism tzw. prow incjonalnych korzy
stała — za zryczałtowanym  honorarium  — z tekstów  publicystycznych 
czołowych piór obozu narodowego (Bolesława Koskowskiego, Antoniego 
Sadzewicza, W ładysława Rabskiego, M ariana Seydy, Zygm unta W asi
lewskiego i in.), co stało się przedm iotem  polem iki z „K urierem  Lwow
skim ” 6, zarzucającym  glajszachtowanie prasy  prow incjonalnej i kam u
flowanie zależności od centrali party jnej; w 1922 r. Kazim ierz Smogo
rzewski utw orzył tzw. Biuro Paryskie, które nadsyłało jednobrzm iące 
korespondencje do wielu pism narodow o-dem okratycznych; w latach 
1928— 1933 dziewięć dzienników posługiwało się tym  samym, tygodnio
wym  dodatkiem  ilustrow anym  „Życie”, drukow anym  przy „Gazecie Byd
goskiej” ; organizowano też — nieregularnie — zjazdy dziennikarzy i wy
dawców „stojących na platform ie politycznej” SN, a dla koordynowania 
niektórych akcji propagandowych wyłaniano ad hoc zespoły kierujące nimi 
na szczeblu centralnym  (tak było np. w  czasie przygotowań do Obchodów 
10-lecia odzyskania niepodległości). Mimo postępujących, zwłaszcza w la
tach trzydziestych, procesów krystalizacji była endecja partią  wielo- 
nurtow ą, czołową wprawdzie i hegemonistyczną, ale nie jedyną siłą 
tzw. obozu narodowego i układ zależności „prasa — partia” był w niej 
bardzo skomplikowany. Przykładem  tego może być poznański ośrodek 
wydawniczy, najw iększy i najbardziej dynam iczny spośród- pozostających 
w  zasięgu wpływów endecji. W początku lat 20-ch w oparciu o ten  ośro
dek (wydawnictwo „K uriera Poznańskiego” i D rukarnia Polska SA 
w Poznaniu) zorganizowano dzienniki pomorskie (w Toruniu i Bydgosz
czy), w latach 30-ch m utacje i prow incjonalne w ydania pism poznańskich 
docierały nie tylko na teren  W ielkopolski i Pom orza (co było jedną 
z przyczyn zatargów między działaczami obu tych  regionów), ale także 
na ziemie centralne (Łódź, Lublin). Niemal cały zespół redakcyjny kon
cernu składał się z członków i działaczy SN, a w ielu spośród nich peł
niło także party jne funkcje organizacyjne. A jednak Zarząd Okręgowy 
stronnictw a czuł się zmuszony do w ydaw ania własnego pism a organiza
cyjnego (tygodnik „Polska Narodowa”), gdyż kierownictw o „K uriera” 
(M arian Seyda, Roman Leitgeber) nie podporządkowywało się jego linii
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4 „B iuletyn Inform acyjny M inisterstw a Spraw  W ew nętrznych” n r  5 z 20 V 
1924.

5 Selimowski, op. cit., s. 47—49.
6 Wg „Ziemia L ubelska” nr 460 z 6 X I 1919.
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politycznej. W okresie silnych ferm entów  w ew nętrznych w łonie SN 
i całego ruchu narodowego władze party jne  m usiały form alnie „odcinać 
się” od wydawnictw, które nie przestając być nacjonalistyczne i p ra 
wicowe znalazły się poza platform ą polityczną SN; np. w grudniu  1936 r. 
warszawski Zarząd Okręgowy w swym  okólniku stw ierdził, że „tego 
rodzaju  pisma, jak „Goniec W arszawski” , „ABC”, „K urier W arszawski”, 
nie są organam i Stronnictw a i nie należy ich popierać” 7.

Akcja prasowa endecji opierała się — pod względem  ilościowym — 
na wielkiej rzeszy pism sym patyzujących, związanych w praw dzie perso
nalnie z partią, ale form alnie i finansowo od niej niezależnych, co po
wodowało labilność wpływów w w ydaw nictw ach prasowych. W niektó
rych przypadkach można mówić naw et o dom inacji potężnego w ydaw 
nictw a nad organizacją party jną  (Poznań), choć równocześnie żywot 
wielu pism zależał od dotacji i subwencji, k tóre mogły uzyskać tylko 
deklarując swój związek ze stronnictwem . Spośród partii o tradycyjnej 
struk tu rze  organizacyjnej — nie należał do takich np. BBWR — endecja 
m iała bez w ątpienia najsilniejsze poparcie prasowe i najw ięcej pism, 
k tórym i mogła się posługiwać jako m niej lub bardziej powolnymi in stru 
m entam i politycznym i lub na poparcie których mogła liczyć. Znajdowało 
się wśród nich także kilka w ydaw nictw , które osiągnęły sukces czytel
niczy i należały do grona popularnych dzienników („K urier W arszaw
ski” przez znaczną część okresu m iędzywojennego, zespół pism  „ABC” 
w latach 1926—1934, koncern wydawniczy „K uriera Poznańskiego”).

Specyficzny charakter m iała akcja prasowa obozu konserw atywnego, 
k tó ry  podzielony na kilka odrębnych partii lub m ających dużą samo
dzielność grup regionalnych, nie posiadał de facto centralnego, wspólnego 
dziennika. W jego bezpośredniej dyspozycji znajdowało się zawsze kilka 
pism codziennych, z reguły o renom ie tzw. dzienników poważnych — 
najw iększy sukces czytelniczy odniósł „Dziennik Poznański” — liczących 
się na forum  politycznym („Czas”, „Dzień Polski”, „Słowo” wileńskie). 
Były to wszystko jednak pisma niskonakładowe i raczej odgrywały role 
porte-parole swoistych grup nacisku, jakim i w znacznym  stopniu były 
partie  konserw atywne, niż funkcjonow ały z zam iarem  przysparzania 
zwolenników. Dzienniki te pozostawały w ścisłej zależności finansowej 
od stronnictw , które pośredniczyły w zbieraniu funduszy i uzyskiw aniu 
subwencji, a poza „Słowem” i w  latach 20-ch „Czasem” autonom ia ekip 
redakcyjnych była niewielka lub wręcz m inim alna.

Dość liczne i wpływowe w Sejm ie w początku lat 20-ch partie  o cha
rak terze centrow ym  (m.in. Narodowe Zjednoczenie Ludowe, Polskie 
S tronnictw o Mieszczańskie), przed ich totalnym  krachem  w w yborach 
parlam entarnych 1922 r ., prowadziły ożywioną działalność prasow ą w ty 
pie podobną do endeckiej: poprzez działaczy i przywódców posiadały 
w pływ y w wydawnictwach inform acyjnych, nie m ających form alnych 
związków ze stronnictwam i. Nie w ytw orzyły ani scentralizowanego, ani 
naw et ściślej koordynowanego system u prasowego, a podstaw owym  ukła
dem zależności był związek określany mianem „sym patyzow ania” . Na 
przykład Narodowe Zjednoczenie Ludowe, które w przejściowy alians 
weszło z konserw atyw ną grupą Dubanowicz-Stroński, uznaw ane było 
jako m acierzysta partia  dla kilku dzienników prow incjonalnych („Ziemia 
Lubelska” , „Goniec Częstochowski”, sosnowiecka „Iskra” , „Gazeta K a
liska”, „K urier Łódzki”), a w okresie kam panii wyborczej 1922 r. u tw o

7 CA KC PZPR, m ikr. 25436.
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rzyło naw et w łasny dziennik w stolicy (,Głos W arszaw y”, założony przez 
delegowanego specjalnie przez „K urier Łódzki” Czesława Gumkowskie- 
go).

Podobnie w yglądała sytuacja w efem erycznych i m ających niewielki 
zasięg oddziaływania stronnictw ach dem okratyczno-postępowych i libe
ralnych. Ta form acja, w której silne w pływ y mieli piłsudczycy, nie w y
tw orzyła ani jednej pokaźniejszej partii politycznej, niem niej poglądom 
form ułow anym  przez otoczenie Piłsudskiego sprzyjało kilka dzienników 
o sporej naw et poczytności („K urier P oranny”, „K urier Polski”, „Wiek 
Nowy”), choć nie powiodło się im  utrzym anie własnego pisma codzien
nego („Naród” Adam a Skwarczyńskiego). Istniała spora grupa dzienni
ków i czasopism — poza wym ienionym i także „Przegląd Poranny” 
w  Poznaniu, „K urier W ileński”, w arszaw ski tygodnik „Głos” (później 
pt. „Głos P raw dy”), miesięcznik „Droga” — w m niej lub bardziej ścisły 
sposób powiązanych, najczęściej personalnie, z otoczeniem Józefa Piłsud
skiego, ale sposoby funkcjonowania tych powiązań charakterystyczne 
były dla niesform alizowanej grupy politycznej, która organów oficjal
nych nie posiada, natom iast dysponuje wpływam i czy to wśród w ydaw 
ców, czy w kręgach dziennikarskich. Do pewnego stopnia podobna sytu
acja w ytw orzyła się w  kilkanaście lat później po drugiej stronie bary 
kady politycznej: utw orzony przez grono wpływow ych polityków opo
zycyjnych tzw. F ront Morges obok posiłkowania się pism ami ChD i NPR, 
a później dysponowania dziennikam i Stronnictw a Pracy, które było mu 
najbliższe, i tygodnikiem  będącym  de facto jego organem  oficjalnym  
(„Zw rot” i „Odnowa”) posiadał w pływ y w kilku dziennikach zupełnie 
od niego niezależnych (np. w „K urierze W arszawskim ”), a naw et miał 
swych zwolenników w dziennikach o ogólnej tendencji prorządowej 
(np. w  „IK C”).

Od PPS, która posiadała lub dążyła do posiadania scentralizowanego 
lub centraln ie koordynowanego system u prasowego, do obozu belw eder- 
skiego sprzed m aja 1926 r., k tó ry  opierał się przede wszystkim  na nie
form alnych wpływ ach w w ydaw nictw ach inform acyjnych, istniała w D ru
giej Rzeczypospolitej rozmaitość układów  zależności między prasą a pa r
tiami i rucham i politycznymi. Stopień podporządkowania w ynikał za
równo ze s tru k tu ry  organizacyjnej partii i charak teru  jej działalności 
(partia masowa — partia  kadrow a, partia  scentralizow ana — partia  typu 
federacji), zwartości ideologicznej i taktycznej (partie ekskluzywne, w y
łączające frakcje — partie  inkluzywne, zbudowane z frakcji), jak i ro
dzaju zaplecza finansowego (partie opierające się na składkach człon
kowskich i poselskich — partie  dysponujące subwencjami). W ydaje się, 
że można stwierdzić, iż znaczna część prasy  codziennej — w życiu pu
blicznym najw ażniejszej — pozostawała poza sferą zasięgu bezpośred
nich dyrektyw  party jnych , a akcja prasow a w ielu stronnictw  i grup 
politycznych w poważnym  stopniu opierała się na uzyskiw aniu niefor
m alnych, często personalnych — a więc nietrw ałych — wpływów w w y
dawnictwach.

W dotychczasowym wywodzie nie wspom niałem  o stosunkach zależ
ności pomiędzy prasą a zwycięskim obozem pomajowym. Było to pomi
nięcie świadome, gdyż aktyw ność na rynku prasow ym  tzw. sanacji to
czyła się odm iennymi toram i dzięki stopniowem u zlewaniu się aparatu  
w ładzy i tego ruchu politycznego. Obóz pom ajowy był konglom eratem  
nie tylko pod względem ideowym, ale także organizacyjnym , gdyż skła
dały się nań obok partii politycznych różnych typów także niesform a-
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lizowane grupy polityczne, wbudowane w eń były grupy interesów , sto
warzyszenia społeczne, wreszcie jego ścisła elita kierownicza skupiona 
wokół wodza wyłaniana była drogą m ianowania i kooptacji. P rzed  zdo
byciem władzy obóz nie posiadał jednolitej s tru k tu ry  organizacyjnej, 
działając na zasadzie utajn ionej i dyskrecjonalnej grupy politycznej; do
piero po przewrocie rozpoczął właściwe budowanie własnego system u 
prasowego, którego pierwocinam i były w ydaw nictw a już poprzednio 
znajdujące się w jego dyspozycji lub pod jego wpływem. Jak  można na 
podstawie dotychczasowych badań sądzić, głównymi celami tej akcji 
były: a) opanowanie, a w najgorszym  razie zneutralizow anie w ydaw 
nictw  codziennych, najw iększych pod względem ilościowego zasięgu roz
powszechniania; b) pozyskanie zależnych od siebie w ydaw nictw  we w szy
stkich ośrodkach regionalnych oraz c) osłabienie i niszczenie prasy  jaw 
nie opozycyjnej. Akcja ta prowadzona była wielotorowo i do jej reali
zacji wprzęgano aparat państwowy, którym  posługiwano się zarówno 
jako źródłem finansow ania wydawnictw, jak  też jako instrum entem  
przym usu czy persw azji wobec „obcych” pism. Można powiedzieć, że 
działalność prasow a sanacji w yrażała się aktam i „pozytyw nym i” , gdy 
zakładano nowe pisma, już istniejące kupowano lub przekupyw ano dla 
uzyskania poparcia czy neutralności, oraz aktam i „negatyw nym i” , gdy 
z pomocą państwowego aparatu  przym usu oraz sądownictwa u trudniano 
lub uniemożliwiano działalność wydaw nictw  opozycyjnych.

Aż do jesieni 1929 r. obóz rządowy nie powołał swojego organu ofi
cjalnego czy naw et tzw. miarodajnego. W zasięgu wpływów grupy kie
rowniczej obozu znalazły się pisma w ydaw ane przez partie  i g rupy  poli
tyczne, które zgłosiły akces lub zadeklarow ały przychylność dla jego 
polityki, bezpośrednio zaś węższa elita piłsudczykowska dysponowała 
bądź pismami, k tó re  już przed zamachem  m ajow ym  pozostawały w  kręgu 
jej oddziaływania lub politycznej kontroli (m.in. dzienniki „K urier Po
ran n y ”, „Głos P raw dy”, poznański „Przegląd P oranny”, „K urier W ileń
sk i”, „Epoka” przekształcona z „Nowego K uriera  Polskiego”), bądź zało
żonymi po zwycięskim przewrocie (były to głównie pisma prow incjo
nalne, a do większych należała katowicka „Polska Zachodnia”). Do akcji 
prasow ej przystąpiono na szeroką skalę, jak się w ydaje, dopiero w końcu 
1927 r. wobec zbliżającej się kam panii wyborczej. Obok licznych, ale 
drobnych wydawców, na których w różny sposób wymuszono „konw er
sję”, do najbardziej spektakularnych sukcesów należały: skaptow anie 
M ariana Dąbrowskiego, w ykupienie lwowskiego „Słowa Polskiego” z rąk 
SN i wznowienie pod kierownictw em  Antoniego Sadzewicza „Gazety 
P orannej”. W rezultacie w dwa lata od zdobycia władzy obóz rządzący 
miał w swej bezpośredniej dyspozycji kilkadziesiąt, najczęściej nisko
nakładowych, pism  i dzienników prow incjonalnych (niektóre oficjalnie 
firm ow ały się jako „organy BBWR”), całkowicie zneutralizow ał lub 
związał ze swą polityką liczącą się część w ielkom iejskich dzienników 
w ysokonakładow ych (obok „IKC” i „K uriera Porannego” także w ar
szawski koncern tzw. czerwoniaków, łódzkie pisma grupy „R epubliki” , 
lwowski „Wiek Now y”), dysponował pośrednio lub bezpośrednio sporą 
grupą dzienników politycznych o niedużych nakładach, ale wpływowych 
w  sferach inteligencji. Wedle danych policyjnych, w ykorzystanych przez 
T. Selimowskiego, w początkach 193Ó r. pism, które „ideologię BBWR 
reprezentu ją  lub z nią sym patyzują”, było około 150 8, a więc nieco w ię

8 Selimowski, op. cit., s. 12—15.
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cej niż połowa wyliczonych przez autora w ydaw nictw  politycznych, 
a łączny ich nakład jednorazow y wynosił około 55%  nakładu tej ka te
gorii. Jednak  dopiero po osadzeniu się w siodle g rupy pułkowników, tj. 
w drugiej połowie 1929 r., powstał oficjalny organ obozu, całkowicie 
opanowany przez ludzi z tej grupy: „Gazeta Polska”, która przejęła 
aktyw a zlikwidowanych dzienników sanacyjnych radykałów  „Głosu 
P raw dy” i „Epoki”.

S tru k tu ra  organizacyjna BBWR przew idyw ała istnienie Działu P ro
pagandowego, k tóry  „k ieru je całokształtem  prac związanych z propa
gandą polityczną, w szczególności prac związanych z działalnością orga
nów prasow ych BBWR” 9. Początkowo działem kierow ał Adam Koc, 
a następnie Bogusław Miedziński. Ten drugi zwłaszcza rozwinął oży
wioną działalność na terenie w ydaw nictw  inform acyjnych i sensacyjno- 
-inform acyjnych o charakterze kom ercyjnym , doprowadzając m.in. do 
finansowego opanowania koncernu „prasy czerw onej” oraz podporządko
wania dyrektyw om  obozu rządzącego największego przedsiębiorstw a kol
portażu („Ruch”). Potężnym  instrum entem  w rękach  sanacji stała się 
też Polska Agencja Telegraficzna, będąca skom ercjalizowanym  przedsię
biorstw em  państwowym , a jej pomocnikami kilka m niejszych agencji 
specjalistycznych, m.in. AT Express i I s k r a 10. Choć istniała centralna 
instancja  m ająca prowadzić akcję prasową i koordynować całość w y
daw nictw  periodycznych należących do BBWR lub z nim  sym patyzują
cych, heterogeniczność tego ugrupowania nie pozwoliła na stworzenie 
scentralizowanego system u, do którego być może dążyli niektórzy 
z członków piłsudczykowskiej elity. Między pism ami reprezentującym i 
poszczególne partie  i grupy  polityczne wchodzące w skład obozu docho
dziło do częstych scysji i gwałtow nych polem ik (jedna z nich, latem  
1932 r., między Stanisław em  Mackiewiczem z konserw atyw nego „Słowa” 
i Kazimierzem Okuliczem z naprawiackiego „K uriera W ileńskiego” do
prowadziła naw et do pojedynku), spod kontroli Miedzińskiego w yłam y
w ały się m.in. dzienniki konserw atystów , Związku N apraw y Rzeczypospo
litej, a W ojciech Stpiczyński, jeden z liderów grup radykalnych, którym  
odebrano w 1929 r. własne wydaw nictwa, odzyskał możliwość akcji pra
sowej dzięki opanowaniu popularnego w W arszawie „K uriera Porannego” 
(w 1932 r.). Po śmierci Józefa Piłsudskiego i klęsce grupy pułkowników, 
w  okresie tzw. dekompozycji obozu rządowego, doszło do tak spektaku
larnego aktu, jak  konfiskata wstępnego artyku łu  w „Gazecie Polskiej”, 
zaś na czoło w ysunął się Stpiczyński, bliski wówczas Rydzowi-Śmigłemu, 
jako kandydat do dyrygowania działalnością prasow ą sanacji. W krótce 
po powołaniu rządu Felicjana Składkowskiego utworzono przy Urzę
dzie Prezesa Rady M inistrów  Biuro do spraw  specjalnych, na którego 
czele stanął Stpiczyński, m ając za najbliższych współpracowników zna
nych dziennikarzy: Kazim ierza Okulicza i A lfreda B irkenm ajera. K rą
żyły wówczas pogłoski o projektach powołania M inisterstw a Inform acji 
i Propagandy, a portfel ten  miano powierzyć Stpiczyńskiem u 11. Do for

9 Regulam in K lubu P arlam entarnego BBWR, AAN, ak ta BBWR m ikr. 31098.
10 Sposoby opanow yw ania kontroli nad niektórym i pism am i były już przed

m iotem  badań; zob. m.in. E. Rudziński, Kształtowanie się systemu prasy kon
trolowanej w  Polsce w  latach 1926— 1939 [w:] „Dzieje N ajnow sze” 1969, z. 1, oraz 
obszerny modelowy wywód A. Notkowskiego Państwowa polityka prasowa Dru
giej Rzeczypospolitej  (część I). „K w artaln ik  H istorii P rasy  P olsk ie j” t. XVI, z. 1.

11 W czerwcu 1936 r. Stpiczyński stw ierdził m.in.: „Nie chciałem , aby m ia
now ano mnie m inistrem , i wolałem objąć faktycznie m inisterstw o polityczne bez 
ty tu łu ”. H. G ruber, Wspomnienia i uwagi  (1892—1924). Londyn 1968, s. 346.
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m alnego zetatyzowania centralnej dyspozycji prasą prorządową nie do
szło jednak ani wówczas, ani później. Po śmierci Stpiczyńskiego i po 
utw orzeniu OZN na swój dawny, ważny, acz nieoficjalny stolec powrócił 
M iedziński, k tóry  dublował, a może nadzorow ał działalność W ydziału 
P rasy  i Propagandy OZN, mającego, jak się wydaje, charak ter czysto 
roboczy i wykonawczy. W edle n iektórych relacji „obóz rządow y nie 
przyw iązyw ał wagi do liczebności swoich pism i w ystarczał mu stan 
istn iejący [...]. Piłsudczycy byli tak  zadufani w swoje możliwości i w  swój 
system  rządów, że prasę traktow ali jako wprawdzie nieodzowny, ale 
wcale nie najw ażniejszy instrum ent polityki i działalności” 12. Nie spo
częli też na laurach po sukcesach na polu własnej działalności w ydaw 
niczej i w korum powaniu w ydaw nictw  kom ercyjnych, odniesionych w la
tach 1926— 1934, ale w ytrw ale zabiegali o podporządkowanie sobie bez
pośrednie lub pośrednie możliwie dużej ilości wydaw nictw , troskliw ie 
kontrolow ali agencje prasowe i radiofonię. A parat państw ow y był w y
godnym  narzędziem  w prowadzeniu tej działalności, dostarczając go
tówki, kredytów, ogłoszeń, zamówień, przyznając ulgi podatkowe w y
dawnictw om  prorządowym, zaś obkładając karam i, grzywnam i, staw ia
jąc na licytacje czy poddając nadzorowi sądowemu wydaw nictwa opozy
cyjne.

W okresie pomajowym prasa była więc nie tylko jednym  z in stru 
m entów  w walkach i grach politycznych, ale także sama sta ła  się jed
nym  z ważniejszych terenów  tych walk: między obozem rządzącym  
i opozycją oraz w  łonie obozu rządzącego, między jego różnym i tenden
cjam i, ugrupowaniam i, będąc również polem ryw alizacji o charakterze 
personalnym . Ten drugi zwłaszcza obszar, starć w ew nątrzsanacyjnych, 
daw ał pewnym  wydawcom możliwości m anew ru i wyznaczał dość ela
styczne granice niezależności, w których mogli się poruszać bez obawy 
o u tra tę  prorządowej etykiety, dogodnej z punktu  widzenia ich niektó
rych  bezpośrednich interesów ekonomicznych.

Jeśli nie można mówić o niezależności prasy  od polityki ani w  D ru
giej Rzeczypospolitej, ani gdziekolwiek indziej, o ty le nie zawsze, jak 
już pisałem, wydawcy muszą się podporządkowywać dyrektyw om  kon
k retnych  partii czy grup politycznych. W Polsce m iędzywojennej, choć 
ogólne społeczno-kulturowe i gospodarcze w arunki nie były sprzyjające 
dla niezależności prasy, u trzym yw ały się niektóre z daw nych i pow stały 
nowe wydaw nictw a o charakterze kom ercyjnym , odnoszące sukcesy czy
telnicze i finansowe o rozmiarach wystarczających dla obchodzenia się 
bez dotacji, zapomóg czy subwencji, k tóre prowadzą nieuchronnie do 
dyspozycyjności wydaw nictwa wobec donatora. Oczywiście system  poli
tyczny był tu  jednym  z elem entów decydujących i po zamachu m ajo
w ym  coraz trudniej było wydawcom — tym , którzy mieli w ogóle takie 
ambicje — o zachowanie niezależności wobec tendencji autorytarnych, 
a naw et widocznych w tzw. wpływowych kręgach dążności to ta lita r
nych, w spierających się na aparacie w ładzy i przym usu. Znacznie nato
m iast liczniejsza była ta grupa w ydaw nictw  w okresie „sejm ow ładztw a” , 
gdy walka i gra polityczna m iały w  dużym  stopniu charakter wolno- 
konkurencyjny , choć raz jeszcze trzeba przypomnieć, że rew olucyjna 
lewica była z niej wykluczona.

A ktualny stan  badań, a także istniejące, małe jak dotąd, możliwości 
pen e tracji archiwalnej i dokum entacja stają  n iestety  na przeszkodzie

12 K. H rabyk, Wspomnienia  [w:] „Rocznik H istorii Czasopiśm iennictwa P o l
skiego” t. XII, z. 2, s. 258—259.
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w dokonaniu odpowiednio szczegółowych analiz dotyczących działalności 
znakom itej większości polskich w ydaw nictw  inform acyjnych i politycz
nych. Niemniej naw et przy tych ograniczeniach można wskazać na te 
w ydaw nictw a i na  tych wydawców, którzy dążyli do pozyskania i za
chowania zaufania zarówno czytelników, jak  i partii czy grup politycz
nych, law irowali m iędzy ścierającym i się tendencjam i i rucham i ideo
wym i, dając się korum pow ać nie dawali — przynajm niej w całości, lub 
zbyt długo — sobą powodować.

Takim w ydaw cą był m.in. wspom niany już M arian Dąbrowski, właś- 
ciciel jednego z kilku najw iększych pod względem  nakładów  dzienników 
polskich, człowiek o am bicjach politycznych, k tó ry  um iejętnie zaszcze
pił na polski g run t model pisma inform acyjno-sensacyjnego. W 1919 r ., 
w oparciu o popularność „Ilustrowanego K uriera  Codziennego”, k tóry  
w yraźnie zdystansował inne dzienniki krakow skie i galicyjskie, usiłował 
wejść na arenę polityczną partycypując w założeniu lokalnej partii poli
tycznej, gdy zaś próba ta nie powiodła się (znalazł się na czwartym , 
niem andatow ym  m iejscu koalicyjnej listy wyborczej centrow o-praw ico- 
wej), wszedł w  porozum ienie z PSL „P iast” i z jego listy uzyskał 
w  1922 r. upragniony m andat. Jest raczej mało prawdopodobne, by 
związki z partią  W itosa przysparzały „Ikacowi” zbyt wielu czytelników, 
natom iast w ydaje się, że pozycja piastowców w parlam encie ułatw iała 
Dąbrowskiem u pozyskanie bogatych ogłoszeniodawców oraz wzm acniała 
jego pozycję na rynku  finansowym . Nieliczne relacje wskazują, że Dą
browski mógł i chciał handlować popularnością swego dziennika (pobrał 
jakoby subw encje od ks. Pszczyńskiego i z kasy Górnośląskiego Związku 
Przemysłowców); nie są to przekazy w pełni wiarygodne, ale bardzo 
praw dopodobne. W każdym  bądź razie wydaw nictwo rozrastało się, 
a jego dyspozycyjność wobec PSL „P iast” m iała raczej charakter iluzo
ryczny. Po zam achu m ajowym , jak  wypadało niezależnemu wydawcy, 
Dąbrowski dokonał w olty i jesienią 1927 r. zadeklarow ał się jako zwo
lennik BBWR, z ram ienia którego otrzym yw ał kolejny m andat poselski. 
Zw iązany z grupą pułkowników i uzależniony od insty tucji kredytow ych 
(w latach 1927— 1929 znacznie powiększył przedsiębiorstwo i kapitał 
inw estycyjny), stojąc na czele najbardziej dynamicznego i największego 
wówczas w Polsce w ydaw nictw a codziennego wzmacnianego grupą po
pularnych  tygodników, nie był Dąbrowski bynajm niej zwykłym  pion
kiem  i dążył do tego, by stać się jednym  ze współuczestników gry poli
tycznej. M usiał wszakże pam iętać o tym, że tej wielkości przedsiębior
stwo wydawnicze, jakim  był „koncern Ikaca”, nie mogłoby przeżyć n a 
wet kw artału  z ulg podatkowych (które otrzym yw ał na in terw encję 
M inisterstw a Skarbu) czy subwencji, k tórych — jak się w ydaje — nie  
potrzebował, ale opiera się na popularności. Bez w ielotysięcznych n a 
kładów nie tylko firm a m usiałaby splajtować, ale także pozycja poli- 
tczna właściciela zostałaby unicestwiona. A więc nie mógł zapoznawać 
potrzeb zgłaszanych przez czytelników ,,IKC”, „Św iatow ida” , „W róbli 
na D achu”, „Raz, dwa, trzy...” „Asa” czy „Tajnego D etektyw a”, a te  
nie zawsze m usiały zgadzać się z w ytycznym i propagandow ym i obozu 
rządzącego. S tąd np. antyniem iecki ton, k tóry  budził zastrzeżenia i po
wodował interw encje centrali MSZ 13, stąd swoboda pozostawiana nie
którym  publicystom  o poglądach bynajm niej nie sanacyjnych (Zygm unt 
Nowakowski).

13 Diariusz i teki Jana Szembeka.  Londyn 1964, t. I, s. 66. Londyn 1965, t. I I . 
s. 306.
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Z drugiego bieguna politycznego można tu  przytoczyć przykład „K u
rie ra  W arszawskiego”, największego i przez długie lata najbardziej po
czytnego dziennika w stolicy. „K urier” — pismo przeznaczone przede 
w szystkim  dla warszawskiego m ieszczaństwa i inteligencji — był jedno
znacznie prawicowy, a w okresie szczególnych napięć politycznych (np. 
jesienią 1922 r.) nie unikał pełnego zaangażowania po stronie Związku 
Ludowo-Narodowego, którego dwaj posłowie: Bolesław Koskowski i W ła
dysław  Rabski stanowili filary  działów politycznych dziennika. Jego 
właściciele, spółka kom andytowa o charakterze rodzinnym , nie wkraczali 
jednak  bezpośrednio na arenę polityczną. Pismo, choć działało w sposób 
tradycy jny  zarówno pod względem form uły wydaw niczej, jak i organi
zacji pracy redakcyjnej, co w okresie wielkiego kryzysu przyczyniło się 
do u tra ty  pierwszoplanowej pozycji na rynku  warszaw skim , m iało so
lidne podstawy finansowe i — o ile wiadomo — nie zabiegało o opiekę 
ze strony partii politycznych ani o subwencje z kół przem ysłowych. Pole 
m anew ru było zakreślone raczej przez poglądy i postaw y polityczne 
dysponentów  i czytelników dziennika niż przez w ytyczne k tórejś z partii 
czy grup politycznych. Stąd też — choć przez wielu było traktow ane 
wciąż jako „endeckie” — w połowie lat trzydziestych dobitnie ekspo
nowało swoje poparcie dla polityków F rontu  Morges (m.in. udzielając 
m iejsca dla wystąpień W ładysława Sikorskiego czy W incentego Witosa), 
których możliwości finansowe nie pozwalały przecież liczyć „K urierow i” 
na w ydatniejszą pomoc. Także zaniepokojenie sfer rządow ych istnie
niem  opozycyjnego i wciąż przecież liczącego się dziennika nie zdołało 
zamienić się w  czyn, który by poddał „K urier” ich kontroli. Ja k  się 
w ydaje, dopiero w ykupienie kontrolnego pakietu akcji przez jednego 
ze współudziałowców (Gubrynowicza) o bardziej ugodowych wobec sa
nacji poglądach wpłynęło na zmianę nastaw ienia pisma, przynajm niej 
jeśli chodzi o jego stosunek do polityki zagranicznej Józefa B ec k a 14. 
Podkreśleniem  tej przem iany było przyjęcie w listopadzie 1938 r. nom i
nacji senatorskiej z rąk prezydenta RP przez redak tora  naczelnego pisma, 
K onrada Olchowicza, wobec którego już wcześniej czyniono awanse 15.

W latach 20-ch, w okresie rządów parlam entarnych, także w arszaw 
skie „czerwoniaki” — później jeden z głównych instrum entów  masowego 
oddziaływania obozu rządowego — nie były dyspozycyjne wobec żadnej 
pa rtii politycznej, choć ich opcje były niejednokrotnie zupełnie jedno
znaczne (np. w czasie kryzysu gabinetowego latem  1922 r.). Podobnie 
było z lwowskim dziennikiem „Wiek Nowy” Bolesława Laskownickiego 
czy naw et „K urierem  Porannym ” Ludw ika Fryzego, mimo iż oba w y
daw nictw a w spierały liberalną lewicę inteligencką i obóz belwederski. 
Do tej grupy pism zaliczyć też można w arszaw ską „Rzeczpospolitą” 
w  pierwszych pięciu latach istnienia (1920— 1924), gdy była własnością 
Ignacego Paderewskiego i m iała stać się jednym  z instrum entów  służą
cych jego powrotowi na najbardziej eksponowane stanow iska państw o
we. P rzy  czym indywidualność kierownika pisma, Stanisław a S troń- 
skiego, dawała jem u i zespołowi redakcyjnem u dużą niezależność od 
właściciela. Z całą pewnością też wiele w ydaw nictw  prow incjonalnych 
było „sam orządnych”, zaś wiele związków z partiam i politycznym i w yni-

14 Ibidem , t. II. Londyn 1969, s. 220; t. III, s. 186.
15 M.in. figurow ał na w stępnej liście osób, które m iały być zaproszone na 

pierw sze zebranie Frontu  M iejskiego Obozu Pracy Narodowej (późniejszego OZN), 
obok szefa sanacyjnego koncernu „czerw oniaków ” H enryka Butkiew icza i red a k 
to ra  naczelnego „Gazety P olskiej” M ieczysława Starzyńskiego. AAN, ak ta OZN 
t. 1.
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kało z ambicji politycznych wydawców czy właścicieli, a nie z podpo
rządkow ania się w w yniku konieczności finansowej czy na zasadzie orga
nizacyjnego obowiązku. W okresie rządów dyktatorskich i au to ry tarnych  
sytuacja uległa istotnej zmianie, niem niej wiele pism uznaw anych naw et 
za „organy polityczne” nie było instrum entalnie podporządkow anych ani 
partiom  politycznym , ani obozowi rządzącemu, ani grupom  nacisku (np. 
w arszaw ski dziennik „ABC”, jedno z głównych pism ruchu nacjonalistycz
nego, nie podlegał de facto dyrektyw om  SN).

Insty tucją, która w yw ierała potężny wpływ na życie publiczne i po
lityczne Drugiej Rzeczypospolitej, był Kościół Katolicki, dysponujący 
bezpośrednio znaczną ilością pism, w tym  także w ydaw nictw  o szero
kim  zasięgu oddziaływania i wysokich nakładach. Wedle oficjalnych 
danych np. w 1936 r. w ydaw ał on 199 p ism 16, w tym  4 dzienniki, 4 ga
zety  ukazujące się kilka razy w tygodniu i 49 tygodników. Czasopisma 
wydaw ane przez Kościół osiągały najwyższe nakłady w Polsce (obok 
niektórych w ydaw nictw  związkowych, dziecięcych i młodzieżowych). 
Charakterystyczne, że centralna koordynacja działalności wydawniczej 
została zapoczątkowana po zamachu majowym, jak  się w ydaje wobec 
konieczności uniezależnienia akcji prasowej od stronnictw  praw icy i p ra 
wego centrum , których większość staw ała do dyspozycji władz kościel- 
n ych. W 1927 r. utworzono Katolicką Agencję Prasową, m ającą im pri
m a tu r  hierarchii, a w 1928 r. została powołana Komisja Prasow a K on
ferencji Episkopatu (pierwszym przewodniczącym był arcbp Teodoro- 
wicz, od 1932 r. bp Adamski). Tak licznie reprezentow any na rynku 
prasow ym , nie miał jednak Kościół silnej, w łasnej i od niego tylko za
leżnej reprezentacji w prasie codziennej, choć nigdy nie przestał tro 
szczyć się o u trzym yw anie związków z w ydaw nictwam i i dziennika
rzam i odwołującym i się do katolickiego światopoglądu i wyznania w ia
ry  17. N iektóre lokalne dzienniki w W ielkopolsce i na Pomorzu (z n a j
większym  z nich — pelplińskim  „Pielgrzym em ”), krakowski „Głos Na
rodu” — w którym  byli zresztą i inni udziałowcy, czasem naw et m ający 
decydujący w pływ  na wydawnictwo — rachityczna grupa dzienników 
warszawskich, zainicjowana jeszcze przed 1918 r. przez „Polaka-K ato- 
lika” , które rozpadły się po nieudanej próbie zorganizowania Domu 
P rasy  Katolickiej (1928— 1932) — to niem al wszystko. Dopiero w la tach 
1933— 1934 zakrzątnięto się wokół zorganizowania dużego w ydaw nictw a 
codziennego, m. in. czynił to dyrektor KA P ks. Zygm unt K aczyńsk i18; 
wreszcie, nie licząc w ykupienia „Głosu N arodu” , powstał w niepokala- 
nowskim  w ydaw nictw ie franciszkanów „M ały Dziennik”, k tóry  szybko 
znalazł się wśród najw iększych pod względem wysokości nakładów pol
skich w ydaw nictw  codziennych. Bezpośrednio więc Kościół Katolicki 
posługiwał się w swej działalności prasowej przede wszystkim  czaso
pism am i o charakterze popularnym , docierającymi do mało rozbudzo

16 Informator Kościoła Katolickiego w Polsce 1936/37. W arszawa 1936, s. 491— 
498.

17 Jednym  z przejaw ów  tego były zjazdy pisarzy katolickich organizow ane 
pod protek tora tem  najwyższych dostojników kościelnych. Np. w zjeździe, który 
odbył się 17 I 1931, wzięli udział m.in. K onrad Olchowicz („K urier W arszaw ski”), 
M arian  Seyda („K urier Poznański”), Antoni B eaupré („Czas”), S tanisław  M ackie
wicz („Słowo”), S tefan Sacha („Słowo Pom orskie”), Stefan Olszewski („Gazeta 
W arszaw ska”).

18 AAN, zbiory I. J . Paderew skiego t. 4154 (listy ks. Z. K aczyńskiego do 
Sylw ina Strakacza z 27 IX i 17 XI 1933).
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nych intelektualnie grup i kategorii społecznych (m. in. „Przew odnik 
K atolicki”, „Rycerz N iepokalanej”, „Królowa Apostołów”, „Posłaniec 
Serca Jezusowego” , tygodniki diecezjalne), ale pośrednio miał wpływ 
na pokaźną ilość dzienników, w tym także wysokonakładowych, choćby 
dlatego, że wszyscy niemal wydawcy o orientacji prawicowej i centro
w ej m usieli liczyć się z dom inacją katolicyzm u w społeczeństwie i sil
nym  autory tetem  hierarchii tego kościoła.

Akcja prasowa istniejących w Polsce grup interesów  jest jak  dotąd 
słabo poznana; jej najczęściej kam uflowany charakter, luki w  doku
m entacji źródłowej, brak  badań nad większością organizacji i stowa
rzyszeń producentów u trudn ia ją  opis zasięgu tego zjawiska i form , jakie 
przybierało. Także nie istnieje jeszcze zbiorcze opracowanie dotyczące 
istnienia i funkcjonowania polskich grup interesów  — przemysłowych, 
rolniczych, rzemieślniczych, handlowych, finansow ych — a jasne jest, 
że znaczna część regionalnych, branżow ych i ogólnopolskich organizacji 
gospodarczych nie pom ijała „działalności zm ierzającej do urabiania 
opinii publicznej w kierunku przychylnym  do ich pewnych przedsię
wzięć” 19, czyniąc to — jak pisze cytow any au to r — „poza wydaw nic
tw am i w łasnym i”, także „posługując się w tym  celu prasą codzienną” . 
Stosunkowo najlepiej poznane są dzieje akcji prasow ej dwóch związków 
patronackich: Centralnego Związku Polskiego Przem ysłu, Górnictwa, 
H andlu i Finansów, zwanego potocznie Lew iatanem , i Górnośląskiego 
Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych. Proces W ojciecha K or
fantego przed Sądem M arszałkowskim ujaw nił kulisy działalności po
tężnego Związku Przemysłowców, k tóry  „na wszelkie ataki dziennikarzy 
i publicystów starał się odpowiadać w sposób bezpośredni, korzystając 
z usług finansowo uzależnionych pism ” 20. Wiadomo więc, że Związek 
udzielił około 2 mln zł subw encji K orfantem u na wykupienie z rąk 
Paderewskiego warszawskiego dziennika „Rzeczpospolita”, nabycie 
akcji także warszawskiej „D rukarni Polskiej SA” (drukowano w niej 
m. in. „K urier Polski” i „Echo W arszaw y”, tzw. nieoficjalny organ 
PSL „P iast”) oraz subwencjonowanie katow ickiej „Polonii” . Ponadto 
dotowano dziennik stołeczny „Le M essager Polonais”, zaś wydział p ra
sowy Związku — kierow any przez Leona Falla — zaopatryw ał w ma
teriały  prasowe wiele agencji i redakcji; można sądzić, że zamieszcza
nie ich także mogło kosztować. Do obowiązków warszawskiego delegata 
Związku — był nim zrazu Zygm unt Seyda, później M arian Szydłow
ski, m ający w pływ y w PSL „P iast” chyba z racji tej w łaśnie funkcji — 
należało m. in., jak pisze F. Biały, „utrzym yw anie bliskich stosunków 
z redakcjam i pism warszawskich i dostarczanie prasie m ateriałów ” . 
W spom niana tu  D rukarnia Polska, początkowo własność — razem  z „Ku
rierem  Polskim ” — rodziny Straszewiczów, stała się także etapem  do 
samodzielnego wejścia na rynek prasow y Lew iatana, k tóry  nabył pakiet 
jej akcji, a w 1930 r. przejął także „K uriera Polskiego” , w którym  
zresztą w pływ y grup przem ysłowych i finansowych były zawsze po
ważne, choć przed 1926 r. redagow any był przez zespół redakcyjny cie
szący się dużą autonomią wobec wydawców. W dyspozycji organizacji 
znalazło się też pismo (tygodnik, potem  dziennik) gospodarcze „Depesza” 
oraz fachowy „Przegląd Gospodarczy” .

19 B. K łapkowski, Stowarzyszenia przedsiębiorców w  Polsce Odrodzonej [w:] 
Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej.  Poznań 1929, t. II, s. 477.

20 F. Biały, Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych (1914— 
1932). W rocław  1967, s. 177.
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Nie jest wykluczone, że próby — w początku lat 20-ch — prow a
dzenia działalności wydawniczej przez n iektórych przemysłowców i m e
nażerów galicyjskich, takich jak  Roger Battaglia, Karol Grodki, baron 
Goetz-Okocimski, związane były także z chęcią uzyskania przez tam 
tejsze grupy interesów , m. in. przez przem ysł naftow y i drzewny, w ła
snej, samodzielnej reprezentacji prasowej. Obszerne działy gospodarcze, 
głównie poświęcone nafcie, w niektórych pism ach lwowskich („Słowo 
Polskie”, „W iek Now y”) być może m iały zaplecze nie tylko w  zain tere
sowaniach czytelników, ale także w dotacjach kół przemysłowych. Ścisłe 
związki partii konserw atyw nych z organizacjam i ziem iańskim i i stow a
rzyszeniam i producentów  przetworów płodów rolnych, każą traktow ać 
je jako sui generis grupy interesów, a dzienniki i w ydaw nictw a kon
serw atystów  miały, jak  mało które z pism polskich, jednoznacznie k la
sowe oblicze, broniąc stale i zasadniczo bezpośrednich interesów  ekono
m icznych ziem iaństw a. Niektóre pisma konserw atyw ne były  także 
„miejscem  spotkania” ziem iańskich i przem ysłowych grup in teresu  
(m. in. udział łódzkiego przem ysłu włókienniczego w założeniu i subw en
cjonowaniu „Dnia Polskiego”). Na prasę, zarówno o zasięgu lokalnym, 
jak  i pisma w arszaw skie lub wielkonakładowe, w yw ierały — lub w y
wierać próbowały — nacisk i wpływ nie tylko potężne zrzeszenie patro 
natu, ale także poszczególne firm y, spółki akcyjne i różnego rodzaju 
syndykaty. W iadomo o aktyw ności na tym  polu Związku Kopalń „Ro- 
b u r”, Banku Cukrownictw a, Banku Handlowego. Jak  się wydaje, cał
kowicie w rękach włókienników była łódzka „Republika” i jej masowe, 
tanie wydanie „Express Ilustrow any”. Nazwisko Alfreda Faltera, jed 
nego z czołowych reprezentantów  przem ysłu węglowego, łączono wielo
krotnie z różnym i dziennikam i (m. in. „ABC”, którego założycielem 
i przez 10 lat współwłaścicielem, a po m achinacji sądowej wyłącznym  
dysponentem  był Je rzy  Zdziechowski, członek Zarządu Lewiatana). W ia
domo, że C entropapier, silny karte l działający w przem yśle papierni
czym, a więc tak  czy inaczej mogący w yw ierać naciski na wydawców, 
m iał zam iar opanować stołeczny koncern prasy czerwonej (w czym 
ubiegł go M iedziński nie bez wywarcia nacisku via M inisterstwo P rze
m ysłu i Handlu).

Elem entem , k tó ry  wpływał, jak się wydaje, na fak t stosunkowo m a
łego zainteresow ania grup interesów  bezpośrednią kontrolą wydawnictw, 
była słabość polskiego przem ysłu wydawniczego i jego niska, a nadto 
nie dość pew na rentowność, aby działania na tym  terenie mogły mieć 
cele finansow e (jedynie papiernictwo przyciągało uwagę większego ka
pitału). Być może w pewnym  stopniu chroniło to prasę polską od 
inw azji big businessu, ale jednocześnie słabość i ubóstwo w ydaw nictw  
czyniły z nich ła tw y  łup organizatorów kam panii propagandowych. Po
zornie prasow a aktyw ność gospodarczych grup interesów  m iała za cel 
doraźne spraw y ekonomiczne. Tak mogło być w przypadku m niejszych 
organizacji (lokalnych, poszczególnych spółek akcyjnych). Duże związki 
nie tylko posiadały ścisłe kontakty  ze sferam i politycznym i 21, ale prasa 
m iała im pomóc w  przeforsow aniu decyzji m akroekonomicznych, a więc 
już pozostających w bezpośrednim  polu życia politycznego i publicz
nego kraju .

21 Zob. m.in. J. Kofman, W izerunek i rola polityczna kół wielkokapitalistycz
nych  w  Polsce międzywojennej.  W arszaw a 1970, mpis.
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O ile w okresie rządów pomajowych zależność p rasy  od apara tu  pań
stwowego rozpatryw ać należy jako in tegralną część polityki prasow ej 
piłsudczyków i obozu rządzącego w ogóle, o ty le w okresie poprzednim  
apara t w ładzy miał — i politycznie, i organizacyjnie — ograniczone 
możliwości samodzielnego w ykorzystyw ania prasy  w  swej działalności. 
Politycznie: gdyż nie powstała wówczas trw ała  dom inacja jednej partii 
czy grupy politycznej; organizacyjnie: gdyż proces in tegracji i unifikacji 
apara tu  adm inistracyjnego nie został jeszcze w pełni zakończony. W pier
wszych latach istnienia Drugiej Rzeczypospolitej ak tyw na działalność 
prasow a rządu — jego agend i podległych mu jednostek — skierow ana 
była zasadniczo na wzmocnienie polskiego żywiołu na ziemiach kreso
wych oraz mobilizację ludności w czasie krytycznej fazy w ojny polsko- 
-radzieckiej. Subwencjonowano lub zakładano pism a głównie za po
średnictw em  urzędu Kom isarza Cywilnego Ziem W schodnich i Towa
rzystw a Straży Kresowej; własną służbą prasową dysponowały placówki 
podległe wojskowości (m. in. Biuro Propagandy W ewnętrznej). Pośrednio 
udzielano subwencji zakupując do darmowego kolportażu pewne ilości 
egzem plarzy dzienników inform acyjnych, a np. zakupy czynione przez 
II Oddział Naczelnego Dowództwa m iały dość w yraźne cechy politycz
ne 22. Jeśli oficerowie „Dwójki”, która była znaną pepinierą piłsudczy
ków, usiłowali wspierać się prasą bliską im politycznie i sami ją  po
pierali, to jednocześnie piłsudczykowski „Naród” oskarżał urzędy pań
stwowe, że „faw oryzują pisma endeckie, umieszczając w nich ogłoszenia 
z pominięciem organów, co do których kierownik danej kancelarii jest 
usposobiony nieprzyjaźnie” 23. Jak  się wydaje, polityka ogłoszeniowa 
insty tucji państw owych i przedsiębiorstw  etatyzow anych, w tym  także 
PAT, k tóra prowadziła na w ielką skalę pośrednictwo ogłoszeniowe, była 
jednym  z elem entów oddziaływania na prasę, choć b rak  dowodów na to, 
iż obowiązywały tu  centralne dyrektyw y (co miało m iejsce po zam achu 
majowym), i raczej sądzić należy, że kierownicy ogłaszających się jed
nostek kierowali się interesam i swych przedsiębiorstw  lub w łasnym i 
sym patiam i politycznymi.

Pow ażniejszym  instrum entem  w rękach rządu była tzw. pożyczka 
papierowa, wprowadzona latem  1922 r., w ram ach k tórej rząd k redy
tował poszczególnym wydaw nictwom  zakupy papieru  gazetowego. Na 
k redy t ten preliminowano 300 mln mk (wedle dokum entacji PRM w y
dano około 375 mln 24), w czym „K urier Polski” otrzym ał kredyty  na 
łączną sumę 100 m ln mk. Dało to prasie prawicowej asum pt do s tw ier
dzenia, że „rząd zakupił akcje żydofilskiego »K uriera Polskiego«, aby 
przyjść z pomocą tem u party jnem u pismu, którem u groziło zamknięcie 
z powodu braku  czytelników” 25. Faktem  jest — jeśli sądzić na pod
staw ie listy  w ydaw nictw  korzystających z k redytu  — że ani jedno pismo 
endeckie czy chadeckie, poza W ileńszczyzną, nie otrzym ało pożyczki, 
ale też nie wiadomo, czy ubiegały się one o kredyt. Poza oczywistym  
casusem „K uriera” zwraca uwagę fakt, że pięć pism z W ileńszczyzny 
otrzym ało łącznie 75,5 m ln mk, cztery pisma NPR łącznie 70 m ln mk,

22 Wg ujaw nionych danych w ydatkow ano na zakup pism  lewicowych i libe
ralnych 52 tys. mk, zaś prawicowych 1,5 tys. mk. „Rzeczpospolita” n r  61 z 14 V III 
1920.

23 „N aród” nr 230 z 23 XI 1920.
24 AAN, PRM, rek t. 35, t. 1.
25 „Głos N arodu” nr 91 z 19 V 1923.
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zaś wydaw nictwo krakowskiego „K uriera W ieczornego” (efemerycznego 
dziennika, k tóry  kilkakrotnie zmieniał właścicieli) i „Przyjaciel Ludu” — 
oba pozostające wówczas w rękach Jana Stapińskiego — m iały do swej 
dyspozycji 50 m ln mk. Po upadku rządu W ładysław a Sikorskiego, za 
którego kadencji rozdysponowano przygniatającą część k redytu  — rząd 
Ju liana  Nowaka przyznał tylko 43,5 m ln mk — akcji zaniechano, choć 
trudności z zaopatrzeniem  się w papier bynajm niej nie zniknęły.

Istn ieją wiarygodne przesłanki, choć brak jednoznacznych dowodów, 
że w  okresie pozaparlam entarnego gabinetu W ładysław a Grabskiego bli
ski jego współpracownik, a późniejszy dyrektor Polskiego Związku W y
dawców Dzienników i Czasopism, Stanisław  Kauzik prowadził na szerszą 
skalę akcję korum pow ania dziennikarzy dla uzyskania poparcia gabinetu 
i osoby prem iera. Poświadcza to notatka M acieja R ataja, dobrze zorien
towanego w kulisach politycznych tego o k re su 26, a także przechowy
w any w papierach po... K auziku wierszyk:

Że my jesteśm y ważny klub, niejeden to uznawał,
Aż w reszcie rząd wśród ciężkich prób w ym yślił nowy kawał.
Może się z p rasą  uda cud, to ludzie niebogaci,
P ostaw  im, Kaziu, parę wód, a K auzik niech zapłaci.
Więc Romer wypił m ałe dwie, a Kauzik zjadł dwie... byrki.
Wokoło p rasa garnie się: Singery, Wrzosy, H irki.
Jest pora, bracie, jedz i pij, my ludzie niebogaci,
Będziemy m ieli dużo hec... a Kauzik wszystko płaci.

Je st jednak oczywiste, że działania rządu nie m iały charakteru  dłu
gofalowego i raczej chodzić w nich mogło o uzyskanie przychylności dla 
konkretnych poczynań niż o opanowanie i zglajszachtow anie prasy. Tak
że polityka represji i reglam entacji była konsekw entna — ale i tak 
zależna od zm iennych koalicji — tylko wobec w ydaw nictw  lewicy re 
w olucyjnej i separatystycznych w ystąpień prasy mniejszości narodo
wych. Nie w ydaje się prawdopodobne, aby można było ją uważać za 
trw ały  czynnik „odstraszający” i instrum ent zm ierzający do załamania 
podstaw  finansowych w ydaw nictw  będących aktualnie w opozycji.

3. Powyższy przegląd układów zależności między prasą a głównymi 
czynnikam i życia politycznego Drugiej Rzeczypospolitej, bardziej szcze
gółowy dla stosunków prasa — partie, raczej pobieżny i egzem plifika- 
cy jny  dla pozostałych, nie w yczerpuje oczywiście w szystkich możliwych 
form  i przejaw ów tych zależności, pom ija też niektóre z tak  ważkich, 
jak  aktyw ność wydawnicza związków zawodowych czy insty tucji samo
rządow ych oraz całą prasę mniejszości narodowych. Ograniczony jest 
ponadto do prasy inform acyjnej i politycznej, choć przecież znaczna 
część wydaw nictw  o wyspecjalizowanym  profilu — że wym ienię tu  dla 
przykładu pisma dziecięce Związku Nauczycielstwa Polskiego czy wy- 
sokonakładowe czasopisma Ligi M orskiej i Kolonialnej — zawierała 
w sobie także treści polityczne i ideologiczne, a więc wpływać mogła 
na postaw y i wybory czytelników, była też ona niejednokrotnie przed
m iotem  sporów, polemik i walk czysto politycznej natury . Zająłem  się 
też tylko jedną stroną udziału prasy w życiu publicznym  kraju : jej 
powiązaniem  z głównymi protagonistam i politycznych bojów, pom ijając 
analizę i ocenę treści wnoszonych przez prasę do tych walk i form, 
w jakich treści te w yrażano27.

26 M. Rataj, Wspomnienia. W arszawa 1965, s. 277.
27 Na przykładzie krótkiego okresu i analizy niewielkiej próbki dzienników 

piszę o tym  osobno: A. Paczkowski, Prasa a kultura  polityczna w  Drugiej Rze-  
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Braki dokum entacyjne i mało zaaw ansow any stan badań nie pozwa
lają  na dokonanie ocen i szacunków o koniecznym  stopniu dokładności, 
można wszakże sądzić, że daleko nie wszystkie wydaw nictwa o charak
terze inform acyjnym  i politycznym  były dyspozycyjne wobec partii 
i grup politycznych, choć wszystkie uczestniczyły w życiu publicznym  
k ra ju  popierając jedne, a zwalczając inne prądy ideowe. Przed zmia
nami, które w struk turze politycznej i w form ach rządzenia przyniósł 
zamach majowy, istniała bez w ątpienia nieliczna, ale pod względem  za
sięgu ilościowego (nakłady) dość ważka grupa wydaw nictw  zachowujących 
znaczny stopień autonom ii wobec partii politycznych, aparatu  władzy 
i grup nacisku. Nie zniknęła ona też całkowicie po 1926 r., choć zarówno 
reżim  polityczny, jak  i ciężkie doświadczenia kryzysu gospodarczego 
zm niejszyły ją i osłabiły. W ielki przem ysł nie stał się dyktatorem  na 
rynku prasowym, a miejsce, które na nim  zajm ował w wielu k rajach  
kapitalistycznych, zajęła po zamachu m ajowym  sprzężona z aparatem  
władzy zwycięska grupa polityczna.

Zasadniczym typem  pisma, które uczestniczyło bezpośrednio w życiu 
publicznym  o charakterze powszechnym, był dziennik lub gazeta w yda
w ana kilka razy w tygodniu. W pewnych tylko w ypadkach (środowisko 
wiejskie) miejsce to zajm owały tygodniki, zarówno w ydaw ane przez ruch 
ludowy, jak i nacjonalistyczny lub obóz rządzący. Tygodniki i inne 
czasopisma o charakterze politycznym, w tym  także społeczno-kultural
ne — najliczniejsze pod względem ilości ty tu łów  — nie zyskiw ały po
ważniejszej klienteli czytelniczej i nakładam i zdecydowanie ustępow ały 
prasie codziennej. Pisma te m iały więc pośredni wpływ na opinię pu
bliczną i częściej były  instrum entam i w walce politycznej toczonej przez 
elity  i wśród elit niż narzędziam i popularyzow ania idei i skupiania 
wokół nich szerszych kręgów społecznych. Żadne z czasopism politycz
nych nie przekształciło się w w ydaw nictwo wysokonakładowe; także 
tygodniki społeczno-kulturalne m iały stosunkowo wąski krąg czytelni
ków i nakłady ich nie przekraczały 12— 15 tys. egzemplarzy.

Zasięg ilościowego oddziaływania prasy  trudny  dziś do precyzyjnego 
określenia z uwagi na brak danych dotyczących nakładów oraz badań 
nad czytelnictw em , których w okresie m iędzywojennym  w Polsce nie 
prowadzono, pozostawał, jak się wydaje, z tyłu za takim  np. wskaźni
kiem uczestnictwa w życiu publicznym, jak  frekw encja wyborcza. We
dług możliwych dziś do ustalenia szacunków łączny nakład jednorazow y 
dzienników wynosił od około 1 m ln egzem plarzy w początku  lat dw u
dziestych do około 1,5 mln egzem plarzy w końcu tego dziesięciolecia, 
przy biorących udział w głosowaniach (do Sejmu): około 5,3 m ln 
w 1919 r., około 8,8 m ln w 1922 r. i około 11,7 m ln w 1928 r. W prawdzie 
w czasie trw ania kam panii przedw yborczych w zrastała i ilość pism, 
i podnosiły się nakłady — w przypadku wydaw nictw  party jnych  i orga
nizacyjnych naw et znacznie — ale oddziaływanie ich było krótkofalow e 
i doraźne. W dłuższych odcinkach czasu w yraźne jest, że w próbach do
tarcia do znacznej części społeczeństwa prasa nie była kanałem  bezpo
średniej penetracji politycznej. K onstatacja ta  dotyczy z całą pewnością 
społeczności w iejskiej, która — naw et jeśli wyłączyć słowiańskie m niej
szości narodowe — w swej masie u trzym yw ała kontakt z prasą za po
średnictw em  lokalnych autorytetów . Sytuacja odm ienna, zbliżona do 
modelu globalnego oddziaływania prasy jako czynnika politycznego, m iała
czypospolitej: kampania wyborcza 1922 roku. „K w artaln ik  H istorii P rasy  P ol
skiej” t. XVI, z. 4 (w druku).
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miejsce w drugiej połowie lat 30-ch na terenie dużych skupisk m iej
skich 28 i niektórych rejonów  k raju  o wyższym poziomie uprzem ysło
wienia lub rozw iniętym  rolnictw ie typu farm erskiego. W edle szacun
ków — zawyżonych, które należy traktow ać jako m aksym alne — doko
nanych przez M arię Czarnowską 29 w 1936 r., a więc w okresie pokry- 
zysowego ożywienia, łączny nakład jednorazow y „czasopism o treści 
ogólnej i m ieszanej”, kategorii znacznie szerszej niż czasopisma polityczne 
i społeczno-polityczne, wynosił około 2238 tys. egzem plarzy, w tym  ty 
godników i dwutygodników około 1532 tys. Trudno określić, jak i był 
nakład jednorazow y wszystkich czasopism, które bezpośrednio w k ra 
czały na forum  polityczne, a k tórych część k ry je  się także w grupie „ lite
ra tu ra  i czasopisma hum orystyczne” oraz „religia i religioznaw stw o”; 
wynosić on mógł prawdopodobnie 2,5— 3 m ln egzem plarzy jednorazowo. 

Prasa, w ażny elem ent rozgrywek politycznych, raczej zawodziła jako 
wszechogarniający instrum ent masowego oddziaływania, naw et jeśli 
weźmie się pod uwagę funkcje „pośrednio-polityczne” w ypełniane przez 
liczne, a w niektórych przypadkach wysokonakładowe czasopisma. 

Należy ponadto brać pod uwagę fakt, iż z w yjątkiem  niektórych w y
dawnictw  — zasadniczo czasopism — które m iały charak ter stricte  
polityczny i poświęcone były niem al wyłącznie publikow aniu w ypow ie
dzi program owych, ideowych czy przekazywaniu inform acji organiza
cyjnych, przew ażająca część pism naw et noszących cechy party jno -po li
tyczne pełniła wobec czytelników także funkcje ogólnoinform acyjne, 
ku lturalne, a naw et rozrywkowe. Toteż tylko pewną częścią swej za
w artości uczestniczyły one w  bezpośrednim  kształtow aniu postaw  i po
glądów politycznych. Byw ały i takie sytuacje, gdy lek tura  jakiegoś 
dziennika nie musiała wcale oznaczać identyfikow ania się z popieraną 
przez jego wydawców linią polityczną. Stan taki, znany z dziejów prasy 
i opinii publicznej w krajach  zachodnioeuropejskich, w ytw arzał się tak 
że i w Polsce, choć jego początków ani zasięgu w okresie m iędzyw ojen
nym  jeszcze nie zbadano. W Drugiej Rzeczypospolitej proces „depolity- 
zacji” prasy  był dość wyraźny, choć badania nad nim  m ają charak te r 
wyrywkow y: w każdym  bądź razie w stolicy k raju  zdecydowanie w ię
kszą dynam ikę w zrostu nakładów wykazywały dzienniki n ieparty jne, 
typu inform acyjno-sensacyjnego lub wręcz „brukow e”, zaś rozpowszech
nianie codziennych organów partii i pism o zdecydowanych związkach 
ze św iatem  politycznym  (jak „K urier Polski”, „Gazeta Polska”, „Polska 
Z brojna”) było stabilne i nie uległo zwiększeniu w porównaniu z latam i 
dw udziestym i30.

Podobnie wyglądała zmiana „układu sił” w czasopismach popular
nych. W ydawnictwa polityczne i poważniejsze (jak warszawskie „Św iat” 
czy „Tygodnik Ilustrow any”) od końca lat dwudziestych zdecydowanie 
ustępow ały już magazynom typu masowego (jak „Światow id”) oraz prze
znaczonym dla mało wyrobionego czytelnika czasopismom kościelnym. 
Procesy te zmieniały rolę prasy na forum  publicznym: staw ała się ona 
w swej znacznej części pośrednim  instrum entem  politycznego oddziały

28 Np. w 1938 r. wskaźnik czytelnictwa dzienników w W arszawie (bez „eks
p o rtu ” poza stolicę) wynosił szacunkowo około 48 egzem plarzy na 100 m ieszkań
ców, wg A. Paczkowski, Nakłady dzienników warszawskich w  latach 1931—1938. 
„Rocznik H istorii Czasopiśm iennictwa Polskiego” t. XV, z. 1.

29 M. Czarnowska, Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501—1965. 
W arszawa 1967, s. 187.

30 Paczkowski, Nakłady dzienników...
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w ania, a zadaniom politycznym  — które staw iali jej czy to dysponenci 
p a rty jn i, czy inni — towarzyszyła troska o utrzym anie (lub zdobycie) 
masowego odbiorcy, często trudna do pogodzenia z nazbyt jednoznacz
nym i powiązaniami politycznymi.

Trzeba pamiętać, że prasa nie była jedynym  środkiem  przekazyw a
nia treści politycznych i ideowych ani tym  bardziej jedynym  in stru 
m entem  przekonyw ania (agitacji i propagandy). W latach trzydziestych 
coraz w ażniejszą rolę odgrywało radio — ówczesny beniam inek mass 
m ediów  — całkowicie opanowane przez obóz rządzący. W okresach kam 
panii w yborczych i różnego rodzaju zmasowanych akcji propagandow ych 
m nożyły się wystąpienia publiczne — wiece, dem onstracje — w raz 
z ich nieodłącznymi składnikami: przemówieniami, sztandaram i, pieśnia
mi, a często także kijami, kastetam i i naw et rewolweram i.

Niepom iernie w zrastała też ilość druków agitacyjnych: ulotek, afiszy, 
broszur. Nie prowadzono jak dotąd badań ani nad ilościowym, ani tym  
bardziej faktycznym  zasięgiem oddziaływania tych doraźnych środków 
i form  informowania i przekonywania. W ydaje się jednak, że z racji 
swej krótkotrw ałości nie mogły być one rzeczywistym  konkurentem  
w ydaw nictw  prasowych, lecz raczej ich okresowym „wzm ocnieniem ” , 
tym  bardziej że najczęściej pow tarzały slogany znane ze szpalt dzien
ników i czasopism politycznych. Duży zasięg, i to o cechach trw ałych — 
trw alszych niż prasa — m iały natom iast wydaw nictwa sery jne  typu  
broszurowego: różnego rodzaju „biblioteczki” wydaw ane bezpośrednio 
przez partie  lub party jne wydaw nictwa prasowe, przez organizacje i in 
s ty tu c je  społeczne, a naw et agendy rządowe (wojsko). N iestety  i ten 
rodzaj publikacji nie został jeszcze poddany system atycznym  poszuki
waniom  naukowym.

*

K onstatu jąc przedstawione oceny i analizy — przy czym nie należy 
zapominać o ich prelim inaryjnym  charakterze i możliwych błędnych 
kw alifikacjach — można stwierdzić, że w latach istnienia Drugiej Rze
czypospolitej prasa była w pełni obecna w życiu publicznym  i politycz
nym  kraju . Uczestniczyła w nim i jako instrum ent propagandow y w rę 
kach partii politycznych, i jako eksponent grup interesów, i jako czynnik 
więzi w ew nętrznych partii czy organizacji społecznych, i jako narzędzie 
am bitnych jednostek lub niesformalizowanych grup. W poszczególnych 
pism ach czy grupach pism role te mogły się wykluczać, ale wiele też było 
przypadków, w  których jedno wydawnictwo łączyło ich w  sobie kilka. 
W okresie pomajowym niektóre elem enty w  łonie obozu rządzącego dążyły 
do uczynienia z prasy części m achiny m ającej zglajszachtować społeczeń
stwo, czemu w  pewnym stopniu sprzyjał fak t unowocześniania się s truk 
tu ry  czytelnictw a prasy, w którym  bezpośrednie i jaw ne opcje polityczne 
mogą stawać na przeszkodzie w  zwiększaniu zasięgu rozpowszechniania.

ПЕЧАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Указывая на растущее со второй половины XIX в. значение печати как одного из эле
ментов политической жизни, автор определяет во вступительной части взаимозависимость 
между печатью и главными элементами политической жизни в условиях капиталистической
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системы: между политическими партиями, общественными и религиозными организациями, 
группами интересов и государством (аппаратом власти). Он также обращает внимание на 
существующие пределы независимости печатных органов от этих сил. В следующей части 
обсуждаются эти взаимозависимости в 1918—1939 гг. Рассматривая вопрос отношений 
между печатью и партиями, автор приходит к выводу о большом разнообразии связей между 
отдельными партиями и печатью. Он подчеркивает, что сильные и имевшие большое значе
ние крестьянские партии, как правило, не имели отвечавшей их значению печати, что выте
кало из низкого уровня культурного развития польской деревни. Из остальных крупных 
партий собственно только социал-демократическая ППС создала в меру централизованную 
систему печати, в то время как другие партии — центристские и правые — опирались на 
симпатизировавших им частных издателях. Среди общественных организаций сильную 
и многочисленную печать имели профсоюзы, а в певрую очередь католическая Церковь, 
которая имела возможность влиять на многочисленные правые газеты и журналы. Однако 
сама она опиралась главным образом на еженедельные и ежемесячные журналы, которые 
в политической жизни не имели непосредственного значения. Промышленные и финансовые 
группы давления понимали значение печати для своих ближайших и перспективных интере
сов, но в их распоряжении находилось лишь несколько газет. Что касается взаимозависи
мости печать—аппарат, то автор отмечает глубокие перемены, произошедшие в ней после 
майского переворота 1926 г., в результате которого власть перешла в руки лагеря связан
ного с Юзефом Пилсудским. До переворота, при парламентской форме правления, не прово
дилось перспективной политики по отношению к печатным органам, хотя в некоторые перио
ды принимались меры направленные на нейтрализацию враждебных им изданий или под
куп коммерческих газет. После 1926 г. правящий лагерь стремился не только ограничить 
свободу оппозиционной печати, но принимал разные меры для овладения коммерческими 
и независимыми изданиями и создания печатных органов, непосредственно находившихся 
в его подчинении. Существовали в нем также тенденции к тотализации политической жизни, 
а тем самым к установлению прямого контроля над печатью. Однако будучи внутренне 
разобщенным, он никогда не создал полностью централизованной системы подчинения 
даже той печати, которая солидаризовалась с ним. Несмотря на экономическую слабость 
польской печати существовало много газет, в значительной степени или полностью неза
висимых от указанных элементов политической жизни, хотя, разумеется, они отнюдь не были 
аполитичными. Это явление выступало как среди газет, поддерживавших правые силы (на
пример „Курьер Варшавски”), центр („ИКЦ”, „Република”), так и левые силы („Курьер 
Поранны”, „Век Новы”). После 1926 г., ввиду мер принятых пилсудчиками, все труднее 
было сохранить независимость, особенно газетам нацеленным на получение прибыли.

В заключение автор отмечает, что в 1918 — 1939 гг. печать стала полноправным — ак
тивным — фактором политической жизни страны. Она была не только инструментом поли
тической и идейной борьбы в руках партий, Церкви, групп интересов и государства, но и сама 
стала ареной борьбы, в которой отдельные группы, партии и союзы стремились завоевать 
собственное печатное представительство. Отчетливо наметилась также тенденция сниже
ния политического значения ежедневной печати и все большую роль в ней играли инфор
мационно-сенсационные газеты.

THE PRESS IN POLITICAL LIFE OF THE SECOND REPUBLIC

The author points out th a t since the m iddle of the 19th c. the press as one 
of the elem ents of political life grew  in im portance and, in the introductory  p art 
of his article, describes the pa tte rn s  of dependence of the  press on such m ain 
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com ponents of political life under the conditions of the capitalist system , as 
political parties, social and religious organizations, groups of in terests and the  
s ta te  (the apparatus of power). He also draw s attention  to the range of autonom y 
possessed by some press publications w ith regard  to  those forces. In th e  nex t 
p a r t he discusses in succession those pattern s of dependence, a they appeared  
in  Poland between 1918—193'9. W hile considering the situation of the press versus 
the political parties the au thor arrives at the conclusion th a t the  rela tions b e 
tw een particu lar parties and the press w ere extrem ely varied. He underlines 
th a t pow erful and im portan t peasant parties had in fact no relevant press r e 
presentation , which resu lted  from  the level of cu ltural developm ent of th e  Polish 
country. Among other big parties only the  social-dem ocratic Polish Socialist P a r ty  
(PPS) bu ilt up a relatively  centralized press system, w hereas others — cen tra l 
and righ tist ones — relied on the  sym pathizing p rivate  publishers. Among social 
organizations, those w ith a pow erful and copious press w ere th e  trad e  unions 
and above all the Roman Catholic Church, which was able to influence num erous 
righ tist dailies and periodicals. However the  Church itself relied m ainly on th e  
weeklies and m onthlies, w hich did not have a d irect influence on the  political 
life. The industria l and financial groups of p ressure recognized the  im portance 
of th e  press for their short- and long-term  interests, bu t only a few dailies w ere 
a t their disposal. As regards the pa tte rn  of dependence betw een the press and 
the state apparatus, the au thor finds tha t it had undergone deep changes a fte r 
the  coup of May 1926, as a resu lt of which the pow er was seized by the cam p 
linked w ith Józef Piłsudski. Before the coup the parliam entary  governm ent had 
no long-term  policy w ith regard  to the press, although during some periods it 
took up activities aimed at neutralization  of hostile publishing houses, or a t 
brib ing the com mercial dailies. A fter 1926 the ru ling  cam p strived not only to 
restra in  the freedom  of activ ity  on the  p art of oppositional press, but also took 
up m ulti-la te ra l endeavours to win over the com m ercial and independent p u 
blishing houses and to create  a set of periodicals rem aining directly under its 
control. There w ere also some tendencies to  totalize political life and to o ver
take d irect control of the press as a whole. In ternally  disrupted, the governm ent 
how ever never created a fu lly  centralized system  of command over the press, 
even th a t press, which was sym pathetic. In spite of the economic w eakness of 
the  Polish press there w ere m any periodicals w ith considerable or com plete 
autonom y w ith regard  to the  indicated elem ents of political life, though they  
w ere by no m eans “non-political”. This phenom enon could be observed both  
among the periodicals supporting the righ t w ing (e.g. “K urier W arszaw ski”), the  
centre (“IK C”, “R epublika”) or the left w ing (“K urier P oranny”, “W iek N ow y”). 
A fter 1926 it was increasingly difficult to rem ain  independent, in  face of the  
m eans applied by the P iłsudsk i camp, especially for the dailies w hich w ere ben t 
on profit.

In  his conclusion the au thor states th a t betw een 1918—1939 the press becam e 
a fully legitim ate — and fu lly  efficient — factor of the political life of Poland. 
I t was not only an in strum en t of political and ideological struggle in the hands 
of the parties, the Church, the groups of interests and the state, b u t it also 
becam e a battle-fie ld  by itself, w here particu la r institutions, parties and unions 
strived to gain their own p ress representation . T here was also a strongly m arked  
tendency to free the daily press of its political character and to allo t an in 
creasingly im portant p a rt to  in form ational-sensational dailies.
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