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e najbardziej wiarygodna analiza przekazów 

propagandowych powinna mie  charakter nie-

zapo redniczony, a analizie powinna by  pod-

dana oryginalna tre , i jest to – moim zdaniem 

– najbardziej po dane rozwi zanie.

Prezentowana publikacja, podobnie jak 

wcze niejszy tom, s  bardzo potrzebne i ocze-

kiwane. Tytu ów po wi conych plakatowi i wy-

korzystaniu go w propagandzie jest co prawda 

wiele, niemniej jednak gros z nich stanowi ra-

czej tematyczn  prezentacj  plakatów (plakat III 

Rzeszy, radzieckie, chi skie plakaty propagan-

dowe)13. Z regu y wszystkie one nie zawieraj  

g bszej reß eksji nad prezentowanymi tre ciami, 

lecz s  raczej galeri , albumem, katalogiem. Dla-

tego ka de pog bione badanie tej sfery stanowi 

warto ciowy element analizy sztuk wizualnych 

i ich wykorzystania w propagandzie.

ukasz Szurmi ski

13 Posters of the cold war, ed. D. Crowley, London 2008; Posters and propaganda in wartime. Weapons of mass 

persuasion, ed. D. James, R. Thomson, London 2007; Wars of empire in cartoons, ed. M. Bryant, London 2008; State 

of deception. The power of nazi propaganda, ed. S. Luckert, S. Bachrach, Washington 2009.

Katolickie czasopisma spo eczno-kultu-

ralne wychodz ce w Polsce w okresie 

powojennym  nie s  zjawiskiem nieznanym. 

Wi kszo ci z nich, zw aszcza tym najwa -

niejszym, to znaczy stoj cym na najwy szym 

poziomie, po wi ca si  sta  uwag  uk ada-

j c  si  w porz dek wypowiedzi sam w so-

bie dowodz cy ich znaczenia. Argumentem 

potwierdzaj cym t  tez  jest ksi ka Eveli-

ny Kristanovej, po wi cona miejscu, jakie 

zajmowa a ksi ka w tym segmencie pism 

w okresie bezpo rednio powojennym oraz 

w czasach stalinizmu.

Pomys  opracowania po wi conego takie-

mu zagadnieniu zdaje si  by  poza dyskusj , 

nie tylko dlatego, e do tej pory pisano o nim, 

mimo sporej ju  literatury dotycz cej czaso-

pism katolickich, stosunkowo rzadko. Równie  

i z tego powodu, e analiza zjawiska „ksi ki 

na amach” si  rzeczy wychodzi poza zakres 

celów stawianych sobie przez autora takiego 

zamierzenia. Dotyczy czego  wi cej ni  za-

interesowa  konkretnych tytu ów, a miano-

wicie – ycia kulturalnego w jego wielowy-

miarowym kszta cie. A wi c chocia by poli-

tyki wydawniczej oraz charakteru i poziomu 

krytyki b d cej nie tylko przejawem gustów 

recenzentów, ale równie  systemu warto ci 

autorów oraz tytu ów, w których ukazywa y 

si  ich recenzje. 
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Recenzent, odpowiadaj c na podstawowe 

pytanie, w jakim stopniu autorka poradzi a so-

bie z zadaniem, którego si  podj a, mo e po-

wiedzie , e w sposób zadawalaj cy. Chrono-

logiczne ramy pracy s  czytelne i uzasadnione, 

cho  traktowanie roku 1953 jako zamkni cia 

stalinizmu jest zabiegiem dyskusyjnym. Po-

lityczne oczekiwania kierowane pod adresem 

pi miennictwa i kultury, oraz id ce za tym ide-

ologiczne nakazy znajduj ce wyraz w estetyce 

realizmu socjalistycznego, utrzymywa y si  

przecie  jeszcze przez jaki  czas… Nie zmienia 

to faktu, e praca sposób w klarowny, usyste-

matyzowany i kompetentny opowiada o ró -

nych przejawach zainteresowania ksi k , sze-

rzej za  – pi miennictwem, nie tylko literackim, 

ale tak e religijnym i historycznym. Mówi te  

o platformie tych wypowiedzi, czyli o tygodni-

kach katolickich. 

Ksi ka zosta a skomponowana z pi ciu 

rozdzia ów, z których trzy po wi cono tytu o-

wemu zagadnieniu. Najwa niejsza i najciekaw-

sza cz  dotyczy recenzji (Recenzje na amach 

wybranych periodyków). Ten rozdzia  zosta  po-

dzielony wedle kryterium merytorycznego, od-

powiadaj cego charakterowi omawianych po-

zycji w sposób, dzi ki któremu z powodzeniem 

uda o si  w przejrzysty sposób przedstawi  ca-

o  zjawiska. Autorka uzna a za stosowne wy-

odr bni  takie rodzaje wydawnictw, jak nielite-

rackie ksi ki katolickie, prace historyczne oraz 

pozycje literackie. W ramach tych wszystkich 

grup powo a a do ycia podrozdzia y tematycz-

ne, dzi ki czemu uda o si  nada  pracy przej-

rzysto ci, a tym samym – u atwi  czytelnikowi 

korzystanie z rezultatów ustale . Dwa kolejne 

rozdzia y zosta y po wi cone sposobom rekla-

mowania i promowania ksi ek (rozdzia  4.) 

oraz innym formom ich upowszechniania (roz-

dzia  5.)

Praca, o której mowa, nie jest po wi cona 

wy cznie obecno ci pi miennictwa w perio-

dykach katolickich. Dotyczy tak e ich samych 

oraz stosunków mi dzy pa stwem a Ko cio em 

w latach 1945–1953. W obu przypadkach w -

czenie tych kwestii w tok rozwa a  pod takim 

tytu em, jaki nosi praca, jest usprawiedliwiony 

jedynie cz ciowo. Nie tyle ze wzgl du na sam 

fakt, ile na ilo  uwagi, któr  autorka kieruje ku 

obu tym sprawom. Rozdzia  1. (relacje mi dzy 

pa stwem a Ko cio em do aresztowania Pry-

masa Wyszy skiego) jest wyk adem o kwe-

stiach stosunkowo dobrze znanych, i tym sa-

mym do zagadnienia, o którym traktuje ksi ka, 

nie wnosi wiele. Tym bardziej, e nie jest on, 

z czego nie sposób robi  zarzutu, zbyt obszer-

ny. W tpliwo , mniejszego ju  kalibru, budzi 

rozdzia  2., który zosta  po wi cony Polskiej 

prasie i ksi ce katolickiej w latach 1945–1953, 

przy czym jego zdecydowana wi kszo  doty-

czy prasy, a nie ksi ki. Pod wzgl dem obj -

to ci jest on porównywalny z g ówn  cz ci  

pracy (Recenzje ksi ek…), co znajduje tylko 

cz ciowe uzasadnienie. Owszem, poj cie 

„prasa katolicka” w okresie powojennym, po-

dobnie jak w latach pó niejszych, w zasadzie 

do ko ca PRL, nie by o terminem oczywistym. 

Za tak  uchodzi  mog y tytu y wydawane przez 

organizmy wschodz ce w sk ad ko cio a insty-

tucjonalnego, a tak e zewn trzne wobec niego, 

lecz maj ce upowa nienie do prowadzenia tego 

rodzaju dzia alno ci. W potocznym odbiorze 

mog y by  do niej zaliczane tak e i takie, któ-

re, odwo uj c si  do katolicyzmu i spo ecznej 

nauki ko cio a, wyst powa y przeciw polityce 

Episkopatu. Sprawa wymaga wi c namys u, 

który wszelako nie musi by , na u ytek pracy 

po wi conej recepcji pi miennictwa, równo-

znaczny z wnikliwym opisem tytu ów znajdu-

j cych si  z obszarze zainteresowa . 

Autorka przyj a inny punkt widzenia, uzna-

j c za niezb dne dokona , poza uzasadnieniem 

wyboru, charakterystyki interesuj cych j  tytu-

ów. Bior c pod uwag , e niektóre z nich maj  

ju  ca kiem obszern  literatur  (przede wszystkim 

„Tygodnik Powszechny”, w mniejszym stopniu 

„Tygodnik Warszawski”), nale y stwierdzi , e 

ich opis (mimo e nie mo na mu nic zarzuci ) nie 

wnosi nowych tre ci do wiedzy o prasie katolic-

kiej. Je li jednak próbowa  broni  decyzji podj tej 
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przez autork , to mo na pos u y  si  argumentem 

o konieczno ci, mimo wszystko, sportretowania 

pism b d cych no nikami interesuj cych j  tre-

ci oraz, w wypadku niektórych („G os Katolic-

ki”, „Tygodnik Katolicki”) zaakcentowa  fakt, e 

stanowi  one przedmiot bada  podejmowanych 

znacznie rzadziej ni  ma to miejsce w przypadku 

np. „Tygodnika Powszechnego”.

Nie zmienia to faktu, e zgubi a si  re-

ß eksja po wi cona ksi ce jako takiej i yciu 

umys owemu, którego by a wyrazem. W roz-

dziale dotycz cym prasy autorka wspomina 

co prawda (krótko) o dzia alno ci i dorobku 

katolickich wydawnictw ksi kowych, ale 

nie mówi ani o polityce kulturalnej w okre-

sie powojennym, ani o pi miennictwie, jego 

charakterze i ró nego rodzaju rygorach, ja-

kim by o wówczas poddane. W przekonaniu 

pisz cego te s owa zmierzenie si  z tymi 

sprawami wydaje si  by  znacznie bardziej 

zasadne ni  rozwa ania na temat stosunków 

pa stwa i Ko cio a. Po owicznym rozwi za-

niem tego problemu s  zamieszczone na ko -

cu pracy biogramy wybranych redaktorów, 

publicystów i pisarzy.

Trudno natomiast krytycznie odnosi  si  do 

kryteriów wyodr bnienia tytu ów stanowi cych 

podstaw  analizy. Przyjmuj c za o enie, e 

pismami katolickimi by y te tylko, które uzy-

ska y stosown  aprobat  ze strony Ko cio a, 

autorka w czy a w obr b badania „Tygodnik 

Powszechny” i bliski mu miesi cznik „Znak”, 

a tak e „Tygodnik Warszawski”, „G os Kato-

licki”, Tygodnik Katolicki” oraz „Przegl d Po-

wszechny”. Taki wybór nie budzi zastrze e , 

cho  szkoda, co jednak zrozumia e, e znalaz  

si  poza nim tygodnik „Dzi  i Jutro” wydawa-

ny przez Stowarzyszenie PAX, które od ko ca 

lat 40. dysponowa o coraz aktywniejsz  oÞ cyn  

wydawnicz . 

By a ju  mowa o tym, e tre  pracy oraz 

metoda przyj ta przez autork  z powodzeniem 

sprosta y wymogom zjawiska, którego dotyczy 

ksi ka przygotowana w oparciu o adekwatn  

i kompetentnie dobran  podstaw  ród ow . 

Autorka wykorzysta a materia y wytworzone 

przez G ówny Urz d Kontroli Prasy, Publikacji 

i Widowisk oraz Ministerstwo Bezpiecze stwa 

Publicznego. Zgromadzi a tak e niezb dn  lite-

ratur  przedmiotu, co jest dowodem znajomo ci 

oraz umiej tno ci wykorzystania periodyków. 

Ksi ka na amach katolickich czasopism spo-

eczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945–

1954 stanowi pierwsz  obliczon  na tak  skal  

prób  przedstawienia miejsca ksi ki w tygo-

dnikach katolickich po wojnie. Jest zamierze-

niem udanym, spe nia stawiane sobie cele i za-

ch ca do dalszych bada .

Rafa  Habielski


