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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Gabriela Piotra Urbana pt.:   

„Sztandar Ludu” 1945-1948. Lubelskie pismo Polskiej Partii Robotniczej   

 (Lublin 2020, ss. 232), 

napisanej pod kierunkiem dr. hab., prof. KUL Jarosława Rabińskiego  

w Instytucie Historii na Wydziale Nauk Humanistycznych  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Badania prasoznawcze cieszą się dużą popularnością wśród historyków, gdyż                  

w odniesieniu do dziejów XIX i XX wieku stanowią wręcz podstawowe źródło historyczne. 

Dotyczy to, nie tylko badań nad szeroko pojętym wpływem prasy na kształtowanie opinii 

publicznej, ale także całego spektrum zagadnień społeczno-polityczno-gospodarczych. 

Niestety znacznie gorzej prezentuje się kwestia popularności tego rodzaju badań, 

upublicznianych w formie artykułów i książek wśród czytelników, którzy w większości 

uznają je ze mało atrakcyjne i zdecydowanie mniej interesujące, np. od biografii.                     

Tej sytuacji zapewne nie uda się już zmienić, tym bardziej, że od kilkunastu lat Internet 

gwałtowanie rewolucjonizuje rynek tradycyjnej papierowej prasy, co pokazują 

systematycznie spadające nakłady poszczególnych tytułów, a co nie pozostaje bez wpływu 

na popularność gazet i czasopism w ogóle, a co dopiero gdy mowa jest o badaniach nad 

nimi. Powyższe okoliczności nie mogą, a nawet nie powinny jednak wpływać na 

podejmowane badania i analizy prasoznawcze. Dlatego z zainteresowaniem oraz uznaniem 

dla autora odniosłem się do propozycji zrecenzowania rozprawy doktorskiej zatytułowanej 

„Sztandar Ludu” 1945-1948. Lubelskie pismo Polskiej Partii Robotniczej. Pracy, którą na 

seminarium dra hab. Jarosława Rabińskiego – profesora Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II przygotował Gabriel Piotr Urban. 

Przesłaną do recenzji rozprawę tworzą cztery rozdziały, które mają charakter 

problemowo-chronologiczny, a ich układ jest dobrze przemyślany. Nie do końca jednak  

zrozumiały, choćby dlatego, że nie mający odzwierciedlenia w spisie streści, jest podany 

przez autora podział pracy na trzy części, tj. historyczną, wszak każda z części dotyczy 
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historii, prasoznawczą oraz opartą na myśli politycznej. Uważam tak dlatego, gdyż                      

za czytelny i wystarczający uznać należy zastosowany podział na wspomniane rozdziały 

oraz wchodzące w ich skład podrozdziały, a także syntetyczne podsumowania. Tekst 

główny pracy poprzedzony został wstępem, w którym zdefiniowany został cel, de facto 

wyjaśniony już w tytule rozprawy, choć jak zaznaczył autor – nie była nim opisowa i wyjęta 

z szerszego kontekstu monografia partyjnej gazety w przejściowym okresie lat powojennych 

1945-1948, która przedstawiałaby tylko w chronologiczny ciągu pracę i strukturę redakcji 

„Sztandaru Ludu”, podział na działy, zmiany adresów, kompletne biogramy                                

jej pracowników, lecz próba zarysowania portretu tego partyjnego dziennika na tle 

polityczno-kulturowych realiów powojennej Polski, jako regionalnego elementu większej 

układanki dziejowej, tj. wielkiej ideologicznej powojennej przebudowy Europy Środkowo-

Wschodniej, z perspektywy roli prasy jako jednego z jej narzędzi. Aby ten cel zrealizować 

autor postawił przed sobą pytanie badawcze dotyczące tego, jakim właściwie dziennikiem 

był „Sztandar Ludu”, tj. na ile odpowiadał stawianym przez sowieckie wzory wymaganiom, 

oraz czy może być on potraktowany jako istotnie ważny element tworzenia nowego 

porządku w powojennej Polsce. Ponadto tej części rozprawy autor wyjaśnił przyjęte cezury 

czasowe, do których nie mam zastrzeżeń, zaznaczając, że lata 1945-1948 zostały wybrane 

jako obejmujące wyraźnie ograniczoną część dziejów „Sztandaru Ludu”. Rok 1945 to data 

jej powstania jako organu prasowego Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie, a końcowa 

- grudzień 1948 r. – wiąże się „zjednoczeniem” partii robotniczych (PPR i PPS), w wyniku 

czego w kolejnych latach ukazywała się już jako organ prasowy KW PZPR w Lublinie.  

W pierwszym rozdziale rozprawy, który oceniam szczególnie wysoko Gabriel Piotr 

Urban  nakreślił  dzieje prasy komunistycznej, rozpoczynając od teoretycznych rozważań               

K. Marksa i F. Engelsa, a kończąc na sowieckich rozwiązaniach oraz ich implementacji na 

polskim gruncie. Ocenił on, że choć wczesne teoretyczne rozważania „ojców” komunizmu 

wydawały się być dalekie od urzeczywistnionego sowieckiego totalitarnego modelu nowej 

prasy, to jednak można zaryzykować stwierdzenie, że ideologiczny rdzeń był w nich 

jednakowy. W tej części zasadnie odwołał się do perspektywy „wspólnot wyobrażonych”, 

uznając, że tak samo jak przy rozważaniach B. Andersona o  początkach nacjonalizmu, 

perspektywa ta może być wykorzystana w odniesieniu do komunistycznej idei nowego 

człowieka oraz nowego, komunistycznego społeczeństwa, którym kierują partyjne elity nowej 

wyobrażonej wspólnoty. Model prasy komunistycznej zasadnie uznał za jedno z głównych 

narzędzi wykorzystywanych przez reżim, który wydatnie pomógł w procesie tworzenia 

nowego człowieka.  

Zawartość drugiego rozdziału oparta została na materiale źródłowym, który                         

w największym stopniu wytworzyła redakcja „Sztandaru Ludu” oraz Polska Partia 
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Robotnicza. Rekonstrukcji obrazu stosunków panujących w redakcji „Sztandaru Ludu” oraz 

jego relacji z pozostałymi instytucjami partyjnymi i państwowymi, posłużyło wykorzystanie 

wspomnień części pracowników redakcji dziennika. W tym fragmencie rozprawy 

przeanalizowano również zagadnienie terytorialnego zasięgu „Sztandaru Ludu” oraz zakresu 

jego faktycznego oddziaływania na społeczeństwo Lublina i okolic. Na tej podstawie Gabriel 

Piotr Urban ocenił, że redakcja „Sztandaru Ludu” była w większości skompletowana na 

drodze przypadku, co potwierdzało z kolei głębsze problemy kadrowe dotyczące Polskiej 

Partii Robotniczej, a także, jak to określił – marginalnego znaczenia, które jej lubelskie 

struktury przywiązywać miały początkowo do własnego regionalnego organu prasowego. 

Przejawiało się to, jak ustalił w wyniku przeprowadzonych badań, w zatrudnianiu ludzi                    

z wątpliwą przeszłością, mające np. problemy z akcesem do PPR. A wręcz zaskakujące dla 

recenzenta były podane przez autora informacje, że podważany był status dziennika jako 

organu prasowego partii. Interesujące i jednocześnie ważne dla tematu są również, 

przedstawione w tej części rozprawy, informacje dotyczące kondycji finansowej „Sztandaru 

Ludu”, szczególnie w latach 1946-1947, gdy poważnie rozważana była kwestia jego 

likwidacji. 

W trzecim rozdziale, w którym autor wykorzystał zmodyfikowaną metodę oceny 

zawartości dzienników autorstwa I. Tetelowskiej, ocenie poddana została zawartość 

„Sztandaru Ludu” w kilku kategoriach, co zaowocowało stworzeniem statystycznego obrazu 

dziennika. Zadanie to, w znacznym stopniu, udało mu się wykonać formułując liczne wnioski  

dotyczące profilu „Sztandaru Ludu” jako organu partyjnego, ale i gazety lokalnej. Doszedł on 

także do wniosku, iż redakcja dziennika faktycznie poświęcała wiele materiałów sprawom 

regionu, ale z punktu widzenia ideologii komunistycznej, którą miała propagować – była mało 

interesująca i przekonująca. Decydował o tym przede wszystkim niski poziom artykułów, 

które charakteryzował brak pogłębionej analizy i interpretacji ideologicznej. Taka sama 

uwaga, na co zwrócił uwagę Gabriel Piotr Urban dotyczyła informacji odnoszących się 

bezpośrednio do zagadnień związanych z PPR, co było krytykowane przez część jej 

lubelskich działaczy.   

W rozdziale czwartym autor skoncentrował się na analizie i omówieniu treści 

propagandowych zamieszczanych na łamach „Sztandaru Ludu”. W tym celu wybrał kilka 

obszarów tematycznych. Pierwszym była kończąca się II wojna światowa, a kolejnymi 

referendum ludowego z 1946 r., wybory do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. oraz obraz 

podziemia antykomunistycznego i legalnej opozycji. Pozwoliło mu to na sformułowanie 

wniosków dotyczących treści propagandowych prezentowanych z „Sztandarze Ludu”, w tym 

określenia ich jako prostolinijnych, a wręcz banalnych, co przejawiało się w prostej 

dychotomii – „My” kontra „Oni”. Ponadto, jak zaznaczył Gabriel Piotr Urban, a z czym 
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należy się zgodzić, redakcja fabrykując rzekomą politykę i interesy swoich oponentów, nie 

była w stanie uniknąć niekonsekwencji i przekraczania w swojej retoryce linii akceptowalnej 

przez wyższe stopnie hierarchii partyjnej. To z kolei prowadziło do ich analizy i krytyki na 

zamkniętych posiedzeniach PPR, którego lokalne kierownictwo często nie szczędziło 

gorzkich słów linii dziennika.  

W opinii autora baza źródłowa rozprawy jest różnorodna i obszerna. I generalnie                  

z opinią tą należy się zgodzić. Po pierwsze dlatego, że wykorzystał zasoby Archiwum Akt 

Nowych w Warszawie, w tym Zespoły – Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej; 

Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; Ministerstwa Informacji                   

i Propagandy; RSW „Prasa” – Zarządu Głównego w Warszawie; Zbiór akt osobowych 

działaczy ruchu robotniczego, a także Związku Zawodowego Dziennikarzy RP (Zarządu 

Głównego w Warszawie). Ponadto Archiwum Państwowego w Lublinie, a wśród nich 

Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej; Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii 

Robotniczej oraz Sądu Pracy w Lublinie (1945-1950), a także kilku oddziałów Instytutu 

Pamięci Narodowej. Z kolei w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego – w zespole akt 

studenckich – odnalazł i krytycznej analizie poddał jedyny dostępny egzemplarz pracy 

magisterskiej A. Radczak-Mańkowskiej o „Sztandarze Ludu” w latach 1945-1948.                       

Tu podkreślić należy również, że autor rozprawy miał świadomość niekompletności bazy 

źródłowej, która jak zaznaczył wynikała z przyczyn obiektywnych, w tym braku kwerendy                

w zespole Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie (w zasobie 

AAN), gdyż był on wyłączony z użytku 1 stycznia 2012 r. i pozostawał niedostępny w trakcie 

prowadzonych przez autora czynności badawczych. Podstawową bazę źródłową rozprawy 

stanowił jednak „Sztandar Ludu”. Gabriel Piotr Urban zajął się dziennikiem z dwóch 

odmiennych perspektyw. W rozdziale trzecim była to, wspomniana już perspektywa 

statystyczna. Z kolei w czwartym skupił się na właściwej treści wyselekcjonowanych 

tematycznie materiałów prasowych. Mocną stronę rozprawy stanowi krytyczna analiza 

literatury naukowej poświęconej problematyce prasy lokalnej pierwszych lat Polski Ludowej. 

Słabszą jest z kolei pominięcie wielu podstawowych już opracowań w dorobku polskiej 

historiografii, które zostały poświęcone temu okresowi, a w tym gronie są tak ważne prace jak 

Krystyny Kersten – Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948 czy Nikołaja Iwanowa – 

Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla. Poza wymieniony, 

można wskazać jeszcze wiele innych opracowania, które w rozprawie nie zostały 

wykorzystane, należy jednak pamiętać, że praca naukowa nie powinna być przeglądem 

bibliograficznym, gdyż jej głównym zadaniem jest przedstawienie autorskiego ujęcia tematu. 

A to zadanie, w oparciu o wykorzystany materiał źródłowy i opracowania, Gabriel Piotr 

Urban wykonał poprawnie. 
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Przechodząc do merytorycznej oceny rozprawy już na wstępie należy podkreślić,                 

iż choć zadaniem autor za truizm uznać należy stwierdzenie, że w prasie codziennej 

komuniści widzieli najlepsze narzędzie do uprawiania propagandy swojej ideologii                           

i programów politycznych, to w ocenie recenzenta przypominania tego faktu, szczególnie 

współcześnie – nigdy za wiele. To sama uwaga odnosi się do podkreślenia, że wyznaczyli oni 

prasie nową rolę, w której lektura gazety, kierowanej przez ideologiczny ośrodek partii 

komunistycznej, miała mieć charakter „masowej ceremonii” przyswajającej społeczeństwu 

nowe prawdy objawione. Dlatego też należy zgodzić się z autorem, że  zmonopolizowany 

przez ideologię komunistyczną system prasowy, wraz ze stałym naciskiem na wspólne 

czytanie i dyskusje nad zawartością gazet i czasopism, miał uczynić z niej świecki 

odpowiednik instytucji religijnej. Kluczowe jest w tej sytuacji stwierdzenie, że „(…) ciągle 

propagowany rytuał codziennej lektury prasy partyjnej był komunistycznym odpowiednikiem 

Liturgii Słowa, mającym spełniać w budowanej nowej wspólnocie wyobrażonej bardzo 

zbliżone funkcje rytualne: generować nowe więzi i poczucie tożsamości wokół pewnego 

zbioru symboli, haseł i oczekiwań wobec przyszłości” (s. 11-12). Wszystko to było zgodne             

z koncepcjami F. Engelsa i W. I. Lenina, którzy organowi prasowemu wyznaczali rolę 

nauczyciela i towarzysza dnia codziennego każdego proletariusza. Założeń, w świetle których 

gazeta partyjna miała nie tylko informować, ale także wyjaśniać i instruować swoich 

czytelników, co do otaczającej ich rzeczywistości. W tym kontekście istotnym było 

odnotowanie, o czym autor nie zapomniał, że plany eksportu sowieckiego modelu 

funkcjonowania państwa, konstrukcji nowego społeczeństwa i nadzoru nad kulturą 

powstawały i ewoluowały na Kremlu od momentu przejęcia przez bolszewików władzy                   

w Rosji. Ich realizacja na polskim gruncie nastąpiła w kilku etapach już w okresie II wojny 

światowej, tj. w latach 1939-1941 na Kresach Wschodnich, a następnie w okresie, gdy na 

froncie wojny z Trzecią Rzeszą przewagę zaczęły zdobywać wojska sowieckie.                             

W konsekwencji w łonie takich organizacji jak Związek Patriotów Polskich przygotowywano 

szereg scenariuszy dla Polskiej Partii Robotniczej, której ostatecznie Związek Sowiecki 

przekazał władzę w Polsce w 1945 roku, ale ściśle ją inspirując, instruując, a przede 

wszystkim kontrolując. W tym kontekście zasadnie autor rozprawy podał, że implementacja 

sowieckiego modelu przeprowadzana była na dwóch poziomach. Pierwszym – państwowym 

poprzez uzależnianie powoływanych Ministerstw od ideologii PPR, uchwalanie ustaw 

opartych na programie PPR oraz postępującą monopolizacją rynku wydawniczego. I drugim 

partyjnym, w ramach którego prowadzone były dyskusje na temat nowego typu 

dziennikarstwa mającego obowiązywać w Nowej Polsce, a także tworzeniem sieci dzienników 

i periodyków pozostających pod wpływem PPR i jego środowisk satelickich. Te ostatnie 

miały być zresztą odpowiednio nadzorowane przez oddelegowanych do nich członków partii 
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(s. 39). Za trafne należy uznać także, zwrócenie uwagi na fakt, iż oficjalna historiografia 

polskiej prasy powojennej nie eksponowała wpływu Polskiej Partii Robotniczej na proces 

formułowania nowego modelu prasy i dziennikarstwa, gdyż starała się przedstawić ten proces 

jako oddolną inicjatywę polskiego środowiska dziennikarskiego. To samo dotyczy 

stwierdzenia, że forsowany przez PPR i środowiska z nimi związane model nowego typu 

prasy w Nowej Polsce, był wtórny wobec modelu sowieckiego, który miał być 

zaimplementowany w Polsce bez większych odchyleń (s. 47). 

 Recenzowana rozprawa stanowi także cenny przyczynek do dziejów organizacji 

władz komunistycznych w Polsce w latach 1944-1948, a Lublin odegrał w tym procesie rolą  

szczególną w odniesieniu do pierwszych kilku miesięcy – vide termin Polska Lubelska.  

Dzięki rozprawie poznajemy między innymi  powodów, dla których lubelskie struktury PPR 

nie spieszyły się z organizacją własnego organu prasowego, zwłaszcza gdy (pierwsza) 

„Gazeta Lubelska” została przekształcona w pismo regionalne prezentujące linię władz 

komunistycznych już we wrześniu 1944 r. Sytuacja, jak zaznaczył autor uległa zmianie 

dopiero, gdy centralne organa państwowe i partyjne opuściły stolicę województwa 

lubelskiego na początku 1945 r. Wówczas to prasowy organ KW PPR został zorganizowany 

niemal niezwłocznie, gdyż pierwszy numer „Sztandaru Ludu” ukazał się już 13 marca 1945 r. 

Niestety, o czym czytamy w pracy – nie zachowały się żadne archiwalia, które mogłyby 

przybliżyć przebieg procesu, który legł u podłoża tej decyzji. Bez wątpienia jednak,                      

co potwierdziły ustalenia Gabriela Piotra Urbana rezerwuarem kadr dla dziennikarstwa nowej 

Polski, w tym „Sztandaru Ludu” był częściowo aparat polityczny I i II Armii Wojska 

Polskiego, którego członkowie obejmowali w nim eksponowane stanowiska redaktorów 

naczelnych i komentatorów politycznych oraz fakt, iż  „Sztandar Ludu” powstał jako drugi              

w kolejności organ prasowy struktur wojewódzkich PPR w powojennej Polsce, zaraz po 

„Trybunie Robotniczej”, partyjnym piśmie na Śląsku (s. 54-55).  

W tym miejscu recenzji muszę zatrzymać się przez chwilę na kwestii składu redakcji 

„SL”, a przede wszystkim jego redaktorów naczelnych w latach 1945-1948. Pierwszym z nich 

był  Andrzej (Izrael) Wohl. Drugim Karol Jaworski (właśc. Gecman). Lektura pracy pokazuje 

jednoznacznie, że zarówno ich charakter jak i działalność, przede wszystkim z racji 

piastowanego stanowiska, miały duże znaczenie dla relacji w redakcji i decydowały                        

o kondycji gazety na rynku prasowym. W tym miejscu każdy, kto czyta tekst tej recenzji ma 

już świadomość przed jakim problemem stanął młody historyk. A jak sobie z tym problemem 

poradził? W ocenie recenzenta – umiejętnie – o czym świadczyć może choćby dłuższy 

fragment tekstu, który warto tu zacytować: „Sylwetki obu naczelnych redaktorów „Sztandaru 

Ludu” z lat 1945-1948 r. wskazują na szereg podobieństw między ich życiorysami. Obaj byli 

polskimi Żydami, urodzonymi na Lubelszczyźnie i Lwowszczyźnie. Obaj nie otrzymali 
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wyższego wykształcenia, zapewne z powodu bardzo wczesnej działalności w organizacjach 

komunistycznych, które prędko doprowadzały do serii aresztowań i w końcu wyroków 

wieloletniego więzienia. Wybuch II wojny światowej zastał obu podczas odbywania ich kar, 

które bynajmniej nie przerwały ich działalności politycznej wewnątrz ruchu 

komunistycznego, nieważne jak z wielkim dystansem byli oni traktowani przez innych 

towarzyszy. Obaj mieli pewne doświadczenie praktyczne z pracy wydawniczej, którą 

prowadzili z pobudek ideologicznych. Obaj wkroczyli do nowej rzeczywistości powojennej                  

z bagażem oskarżeń natury ideologicznej. Wohl z powodu nacjonalistycznego (ukraińskiego) 

„odchylenia” miał poważne problemy z powrotem do unormowanej działalności politycznej. 

Zwłaszcza jego starania o przyjęcie do PPR były opóźniane. Na Gecmanie prawdopodobnie             

z kolei ciążyła jego wczesna przynależność do organizacji syjonistycznej (każde wspomnienie 

o tym epizodzie opatrywał zastrzeżeniem, że nie pełnił w niej żadnych istotnych funkcji). 

Niejasne również są okoliczności, które doprowadziły do jego obecności w „strojbatalionie”. 

Wstąpił on co prawda do ZPP, odmówiono mu jednak wstąpienia do armii polskiej tworzonej 

w ZSRS. Można się domyślać, że jego syjonistyczna przeszłość nie była bez znaczenia                   

w wykluczeniu go z partii na fali wydarzeń 1968 r. Ten los ominął Izraela Wohla, być może 

właśnie dlatego, że nie miał w przeszłości powiązań z przedwojennym ruchem 

syjonistycznym. Z kraju nie wyjechał, zajął się natomiast karierą akademicką, w której mu nie 

przeszkadzano. Z całą pewnością jednak obaj byli traktowani przez partię jako osoby nie do 

końca pewne i godne zaufania. Sami jednak byli – w swojej ocenie – oddani sprawie 

marksizmu-leninizmu, czy to poprzez samodzielne próby podejmowania działalności, czy 

przez chęć jak najbardziej prędkiego oddania się do dyspozycji władz sowieckich we 

wrześniu 1939 r. Obaj zostali przydzieleni przez wojewódzkie struktury PPR na 

Lubelszczyźnie do pracy przy prowadzeniu tytułu prasowego reprezentującego właśnie te 

struktury, niejasne są jednak przyczyny, dlaczego zostali wybrani właśnie oni. Pytanie to jest 

tym bardziej znaczące, biorąc pod uwagę, że zostali tam oddelegowani w momencie, gdy 

nadal nawet nie należeli oni PPR, zaś kwestia ich akcesu nie była w ich przypadku prostą 

formalnością. Częściowo można to wyjaśnić tym, że lubelskie struktury PPR w latach 1945-

1948 były wyjątkowo podatne na drenaż kadr. Prawie każda bardziej kompetentna osoba była 

prędzej czy później odsyłana na Zachód, gdzie tych kadr w ogóle nie było, przez co KW PPR 

w Lublinie bardzo często dysponowała ich najgorzej wykształconymi przedstawicielami 

dostępnymi całej partii. Wydawać się może, że Komitet Wojewódzki delegował na 

stanowiska związane z własną działalnością wydawniczą najlepszych ludzi z własnego zasobu 

kadrowego – a pod ręką znaleźli się akurat polscy Żydzi z niepewną przeszłością, zarówno 

przedwojenną, jak i w trakcie ich działalności w ZSRS, ale tacy którzy posiadali jakiekolwiek 

doświadczenie w pracy z prasą i propagandą (s. 63-64). 
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Nie do końca mogę się jednak zgodzić, a może bardziej wyobrazić sobie sytuację, 

opisaną przez autora, w której pracownicy „Sztandaru Ludu” nie tylko nie przejawiali chęci 

do prenumeraty, lecz najprawdopodobniej w ogóle nie czytali żadnych pism własnej partii, 

przez co pojawiały się z ich strony bardzo prozaiczne pytania. I nie zmienia tego nawet fakt, 

iż sporządzone w Ministerstwie Informacji i Propagandy recenzje kilku numerów „Sztandaru 

Ludu” z pierwszej połowy 1946 r. były krytyczne i generalnie uznające zawartość gazety za 

słabą. Nie wspominając o ciągłych problemach finansowych, z którymi borykała się redakcja 

„SL”, a które wynikały z ograniczonej liczby odbiorców. Komitet Wojewódzki  PPR                     

w Lublinie, jak ustalił Gabriel Piotr Urban, zdawał sobie sprawę ze słabości organizacyjnej 

kolportażu prasy partyjnej w swoim województwie, co w szczególności odbijało się 

niekorzystnie na „Sztandarze Ludu”, który był niżej ceniony od wydawnictw centralnych. 

Dlatego „Nierzadko zdarzało się, – jak napisał autor – że prasa partyjna, w tym „Sztandar” 

kończyła swoją podróż jako makulatura zalegająca w komitetach powiatowych” . To z kolei 

skłoniła autora do sformułowania wniosku, że lubelskie pismo PPR, „(…) zarówno w kwestii 

relacji między współpracownikami, ich wykształcenia, ale również postawy politycznej                    

i ideologicznej wydawało się być sztucznym tworem powstałym wyłącznie z potrzeb 

wynikających z teoretycznych założeń sowieckiej ideologii partii komunistycznej, który – 

wbrew dogmatowi „jedności teorii z praktyką” – nie miał w rzeczywistych warunkach 

powojennej Lubelszczyzny szans na odniesienie wymiernego sukcesu (s. 90-91).  

 W recenzjach prac naukowych stosunkowo rzadko podnoszona jest kwestia 

ikonografii. A szkoda, że tak się dzieje, gdyż jak słusznie skonstatował znany niemiecki 

dziennikarz Georg Ramseger  – obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Dlatego też, z satysfakcją 

odnotowałem, że w rozprawie Gabriela Piotra Urbana element ten nie został pominięty.                  

A dotyczy to zarówno analizy ilościowej jak i jakościowej materiałów ikonograficznych 

zamieszczanych na łamach „Sztandaru Ludu”. Ponadto docenić należy, że autor zdecydował 

się na obudowanie tekstu kilkunastoma ilustracjami, głównie plakatami referendalnymi                      

i wyborczymi oraz karykaturami, które stanowią cenne uzupełnienie jego narracji. Na 

przysłowiową korzyść pracy przemawia także kilkanaście zestawień tabelarycznych, które 

obrazowo prezentują statystyki dotyczące ilości oraz rodzaju zamieszczanych w „SL” 

materiałów (s. 98-132). To dzięki nim dowiadujemy się między innymi, że zdecydowanie 

dominujące były treści związane z najważniejszymi z punktu widzenia propagandowego 

sprawami politycznymi, państwowymi i ideologicznymi (od 32% do 42,5%, w skali całego 

okresu – 38%). Podczas gdy na drugim miejscu zamieszczano informacje o tematyce różnej, 

które nie mogły być zakwalifikowane do przyjętego klucza kategoryzacyjnego – klęski 

naturalne, niektóre ogłoszenia i komunikaty, humor – zajmujące prawie trzecią część całej 

treści „Sztandaru Ludu”. Trzecim tematem najczęściej zamieszczanym na łamach były teksty 
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związane z kulturą i nauką, w tym regularne ogłoszenia repertuarów teatrów i kin. W całym 

okresie, jak zaznaczy autor pracy, można natomiast zauważyć stałą tendencję rosnącej liczby   

i znaczenia treści regionalnych, tj. dotyczącej Lublina i okolic. Krytyczny stosunek autora do 

„Sztandaru Ludu” znalazł swój wyraz w stwierdzeniu, że w najwcześniejszym okresie jego 

ukazywania się – był on dziennikiem mało atrakcyjnym zarówno dla masowego, neutralnego 

ideologicznie odbiorcy, jak i dla poszukującego intelektualnych doznań „świadomego” 

czytelnika prasy nowego typu, czyli takiego, który poważnie traktował prasę partyjną, uznając 

jej lekturę za stały element swojej partyjnej działalności. Skłoniło go to do podkreślenia, że 

„(…) całokształt techniczny i tematyczny „Sztandaru Ludu” stanowił namacalne 

odzwierciedlenie zawodowego nieprzygotowania kadry do jego redakcji, będąc wynikiem 

bardzo niskiego poziomu kompetencji poszczególnych pracowników. Wpływ na ten słaby 

poziom miał tez z całą pewnością fakt stosunkowo małej ilości uwagi poświęcanej przez 

redakcję swojej gazecie, która zdawała się bardziej angażować w wewnętrzne konflikty 

osobowe oraz roztrząsanie własnych problemów materialnych” (s. 135). Autor pracy 

podkreślił ponadto, że przeprowadzona przez niego analiza statystyczna podważa opinię           

o pełnieniu przez „Sztandar Ludu” funkcji „trybuny Lubelszczyzny”. Potwierdzeniem tego 

mogą być, zajmujące na jego łamach symboliczne miejsce, materiały korespondencyjne.  

Analiza materiałów dotyczących zakończenia II wojny światowej pozwoliła 

sformułować Gabrielowi Piotrowi Urbanowi wniosek, iż wraz ze zbliżającym się dniem 

upadku Niemiec, coraz częściej redakcja „SL” kreowała obraz powiązań, jak najszerzej 

rozumianego podziemia zbrojnego, a później i legalnej opozycji z III Rzeszą. Jednocześnie 

okres współpracy niemiecko-sowieckiej między 17 września 1939 r. a 22 czerwca 1941 r.             

w podziale II RP nie istniał w oficjalnej narracji. Gdy jednak nie udało się go uniknąć pisano, 

że ustosunkowany przyjaźnie do Polski ZSRS zmuszony był  podjąć kroki w celu ochrony 

ludności „Zachodniej Białorusi” i „Zachodniej Ukrainy” (s. 144). W kontekście opisu 

wydarzeń wojennych, które na łamach „Sztandaru Ludu” odnalazł autor pracy, pojawia się 

także wątek regionalnych zmagań podziemia pod okupacją. I tak gazeta podzieliła dzieje 

partyzantki na Lubelszczyźnie na dwa okresy. Pierwszy do powstania PPR. Drugi od 

powstania PPR do wyzwolenia regionu przez Armię Czerwoną i ludowe Wojsko Polskie.                

W dzienniku nowej Polski pierwszy okres mógł się równać jedynie nieskoordynowanym, 

pojedynczym wypadkom drobnych oddziałów partyzanckich. Sytuację zmieniło powstanie 

Gwardii Ludowej, która miała scalić oddziały na terenie lasów lubelskich. W Szeregi GL 

napływać miały, o czym można było przeczytać na łamach „Sztandaru Ludu” w kwietniu 

1945 r., większe zastępy odchodzące z Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, 

„rozczarowanych” co do swojego kierownictwa. „W walce z okupantem niemieckim 

partyzantka robotnicza miała padać ofiarą „fali reakcyjnych prowokacji panów spod znaku 
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AK i NSZ”, którzy zostali w ten sposób oskarżeni o bezpośrednią działalność na rzecz 

okupanta. Mimo wszystko lubelscy partyzanci z GL/AL mieli „z okrzykiem «Hurra»                         

i «Jeszcze Polska nie zginęła» rąbać szwabów, nie bacząc na świst kul i rwące się granaty”  

(s. 146-147). 

Gabriel Piotr Urban podkreślił, że „Sztandaru Ludu” jako oręża propagandowego nie 

mogło zabraknąć w pierwszym wyborczym sprawdzianie, jakim dla PPR było tzw. „ludowe” 

referendum z czerwca 1946 r. Pomysł referendum został na jej łamach oceniony bardzo 

pozytywnie, jako możliwość wypowiedzenia się całego narodu po stronie polskiej 

demokracji. Gazeta prezentować miała przedsięwzięcie jako organiczną współpracę 

równorzędnych sobie partii politycznych reprezentujących polską demokrację. Faktycznie 

było jednak tak, jak ustalił autor, że „Sztandar Ludu” nie mógł przedstawić na swoich łamach 

prawdziwych nastrojów społecznych na Lubelszczyźnie w okresie przed referendum.                    

A w 1946 r. były one w większości zdecydowanie nieprzychylne PPR. Dotyczyło to przede 

wszystkim terenów wiejskich, gdzie wyraźnie widoczny był brak zainteresowania polityką            

(s. 160). Nikogo nie powinno także dziwić, że spora część materiałów odszukanych                 

i przywołanych na kartach rozprawy stanowią te, w których publicyści  

„Sztandaru” ostro krytykowali postawę PSL oraz jego lidera Stanisława Mikołajczyka. 

Szczególnie często posługiwano się w tym kontekście argumentem, że postawa ludowców 

zaprzeczała sama sobie, gdyż „Wiemy, że w 1921 r. dzisiejsi PSL-owcy zawzięcie 

występowali przeciwko Senatowi [...] Dzisiaj PSL pragnie Senatu, chce w ten sposób 

zmobilizować wszystkie siły wsteczne i antydemokratyczne do walki z obozem Demokracji” 

(s. 172). W tej części rozprawy szczególnie interesujące są także te fragmenty, w których 

przedstawiona została analiza zawartości „Sztandaru Ludu” w kontekście oceny pogromu,             

do którego doszło 4 lipca 1946 r. w Kielcach. Otóż winą za te tragiczne wydarzenia, na jego 

łamach, oskarżono podziemie niepodległościowe oraz PSL, który w ten sposób  miał 

odreagować przegrane referendum – „Reakcja w Polsce poniosła druzgocącą klęskę. Reakcja 

stanęła w obliczu zwartej postawy olbrzymiej większości narodu, postawy, popierającej Obóz 

Demokratyczny i wielkie, dokonane przezeń w Polsce reformy. Reakcja widzi, że usuwają się 

jej w Polsce spod nóg ostatnie skrawki gruntu, że zawodzi tak długo i pieczołowicie 

kultywowana ostatnia peeselowska stawka. I reakcja próbuje wziąć odwet za klęskę starym, 

wypróbowanym sposobem” (s. 177). Tego rodzaju insynuacje wpisywały się, co zasadnie 

podkreślił Gabriel Piotr Urban, w lansowany na łamach „Sztandaru Ludu” od 1945 r. 

antysemityzm polskiego podziemia, będący, jak to określano, jednym z elementów jego 

„hitleryzmu”. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła autorowi rozprawy stwierdzić, że tak jak               

w przypadku referendum ludowego, tak również podczas wyborów do Sejmu 
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Ustawodawczego ze stycznia 1947 r.  „Sztandar Ludu”, zgodnie z generalną linią 

propagandową polskich komunistów, nie pozostawiał swoim czytelnikom żadnej alternatywy, 

stawiając ich przed jedynym możliwym dla Polaka wyborem – „Karta do głosowania jest 

zwykłą kartką białej barwy i zawiera jedynie cyfrę listy kandydatów na którą wyborca 

głosuje. Dla każdego uczciwego Polaka cyfrą tą będzie 3” (s. 192). W tej sytuacji trudno się 

dziwić, że w ostatnim poddanym przez autora zagadnieniu na łamach „Sztandaru Ludu” 

pojawił się obraz podziemia antykomunistycznego i legalnej opozycji. Przywołując liczne 

przykłady zaczerpnięte z łamów „SL” autor pracy wykazał jak bardzo starano się zohydzić 

Polakom przeciwników nowej władzy. Tytułem przykładu można posłużyć się procesem 

szesnastu, który zdaniem redakcji dziennika, jak zaznaczył autor rozprawy, miał udowodnić, 

że kierownictwo AK od początku stanowiło reakcyjną klikę, mamiąc szeregowych żołnierzy  

i nawet oficerów. „Ilu żołnierzy, ilu nawet oficerów AK, biorących udział w powstaniu 

warszawskim, zdawało sobie sprawę, że Bór chce nie tyle odebrać Warszawę Niemcom,           

co utrzymać ją w swoim ręku, w ręku sanacyjnej, sosnkowszczackiej kliki?, chociaż 

kierownictwo nie wykluczało nawet „wzięcia kurs na blok z Niemcami: blok ze śmiertelnym 

wrogiem polskości”. Gabriel Piotr Urban zaznaczył, że motyw ten był również 

wykorzystywany w odezwach wzywających do złożenia broni przez żołnierzy podziemia: 

„Jeśli reakcyjne watażki myślą, że uda się oszukać polską demokrację i zmylić jej czujność – 

to są w błędzie. I o tym przekonają się na własnej skórze” (s. 201) .     

Po okresie PRL, którego historiografia temat „Sztandaru Ludu” jako pisma partyjnego 

ukazującego się w pierwszym okresie budowy Polski Ludowej poruszała incydentalnie,             

tj. zasadniczo w formie krótkich artykułów, praca Gabriela Piotra Urbana, stanowi więc nie 

tylko nowe ujęcie, co wyznacza nowy standard. Wynika to z faktu, iż historia i oblicze 

polityczne dziennika, podejmowane głównie przez ludzi mniej lub bardziej związanych 

personalnie z redakcją organu prasowego KW PPR/PZPR w Lublinie - casus pracy Anny 

Radczak-Mańkowskiej – otrzymało w jego pracy zupełnie nowy obraz. Czy jednak brak 

dystansu do opisywanych wydarzeń, które zarzucił autorom prac wydanych przed 1989 r., nie 

można jednak w pewnym stopniu postawić i jemu. Zwracam na to uwagę, gdyż czytając 

rozprawę odnosiłem wrażenie, że de facto osoby popierające Polskę Ludową/Lubelską w całej 

opisywanej sytuacji nie miały na swoją obronę żadnych argumentów. A tak chyba do końca 

nie było, gdyż zgadzając się, że wygrana Stalina w II wojnie światowej  i sowieckie bagnety 

były decydującymi czynnikami, które pozwoliły przejąć i ugruntować władzę komunistom              

w Polsce, to należy jednak pamiętać, że nie brakowało ludzi, którzy nie tylko awansowali 

społecznie i materialnie, ale także dali się skutecznie, a niektórzy nawet na długie lata, ukąsić 

ideologicznie komunizmowi. Z litości, pominę długą listę nazwisk tych, którzy dziś chcieliby, 

aby pamiętano tylko o ich opozycyjnej wobec Polski Ludowej działalności. Zastanawiam się 
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także, czy autor ma rację, gdy w zakończeniu rozprawy – „z całą pewnością” – stwierdza,              

że „Sztandar Ludu” to przykład „(…)  ułomności ideologii komunistycznej jako takiej,            

w której rozdźwięk między teorią a rzeczywistością okazał się być nie do przekroczenia. 

Gazeta istniała tylko i wyłącznie dzięki wsparciu władzy politycznej, zabezpieczającej jej 

funkcjonowanie, nawet jeśli polegało ono tylko na deklaracjach i retoryce, bez namacalnych 

rezultatów. Osadzając ten przykład w szerszym kontekście, pokazuje on też, że o sowieckim 

modelu wspólnoty z całą pewnością można powiedzieć, iż była ona tylko i wyłącznie 

„wyobrażona”, nie mająca swojego zamierzonego przełożenia na rzeczywistość” (s. 214). 

Moja wątpliwość wynika z tego, że przez pierwszych piętnaście lat życia danym mi było żyć 

w „sowieckim modelu wspólnoty”, która jeśli nawet była „wyłącznie wyobrażona”, to jednak  

miała i to duże przełożenie na ówczesną rzeczywistość każdego z osobna i wszystkich jako 

społeczeństwa. 

W ocenie merytorycznej pracy należy podkreślić także dobry dobór cytatów, które 

spełniają wszystkie najważniejsze przypisywane im funkcje w pracy naukowej.                             

Co szczególnie ważne dotyczy to także proporcji, gdyż zarówno ich ilość jak i objętość jest 

adekwatna do zawartości poszczególnych rozdziałów, jak i całej pracy. W tym miejscu 

docenić należy również poziom zaprezentowanego w pracy aparatu naukowego, w tym 

przypisów, które mają zróżnicowany charakter. Mam tu na myśli fakt, iż nie są one tylko,            

co jest częste w rozprawach doktorskich, prostymi przypisami bibliograficznymi, ale nie 

brakuje wśród nich wielu przypisów opisowych, dopowiadających, biograficznych oraz 

polemicznych, które są szczególnie cenne, gdyż pokazują przysłowiową odwagę autora we 

wchodzeniu w polemiki, nierzadko z naukowymi autorytetami. Szkoda tylko, że mają one 

ciągłą, dla całej rozprawy, numerację, co sprawia, że jest ich łącznie 1045. W ocenie 

recenzenta – zupełnie niepotrzebnie – gdyż podzielone na poszczególne rozdziały 

prezentowałyby się nie tylko znacznie lepiej, choć kończyły na mniej spektakularnych 

liczbach w rodzaju 200, 300 czy 400, ale przede wszystkim odpowiadały wciąż 

obowiązującym kanonom. Niefortunne było także umieszczenie części z nich w środku 

zdania, a nawet tytułów podrozdziałów (s. 193). Nie bez znaczenia dla końcowej oceny 

rozprawy jest również fakt, iż nie jest ona „nadmiernie rozbudowana”, co powoduje, że ma 

nie tylko przemyślany, ale i syntetyczny charakter. Zwracam na to uwagę, gdyż niestety 

wielu, w szczególności młodych doktorantów, ulega pokusie napisania „wszystkiego,                     

co wiedzą”. W efekcie powstają doktoraty liczące po 600-700 stron, podczas gdy ich 

objętość, co potwierdzi liczne grono recenzentów, spokojnie mogłaby zamknąć się w 200-300 

stronach. I tak też jest w przypadku rozprawy Gabriela Piotra Urbana, na co wpływ miała 

zapewne nie tylko praca samego doktoranta, ale także podpowiedzi, sugestie, a przede 

wszystkim doświadczenie promotora – prof. Jarosława Rabińskiego.  
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W zakończeniu, z racji obowiązku recenzenta, odnotowuję także kilkanaście drobnych 

pomyłek, tzw. literówek oraz stylistycznych niedociągnięć, które „wkradły się” do pracy.   

s. – 64 – „nie miał przeszłości powiązań” – brak „w”   

s. – 65 – „Nieprzecenionym źródłem, dającym wgląd do codzienności (…)” 

s. – 66 – „potrącana przez przy wpłacie” 

s. – 70 – „nienajlepsze” 

s. – 71 – „Jedan” 

s. – 73 – „co zrozumiale podważało” 

s. – 76 – „w praktyce niemożliwie nie do osiągnięcia” 

s. – 78 – „z gospodarką gazety” 

s. – 103 – „znikomrgo” 

s. – 119 – „daje się tez zauważyć”  

s. – 135 – „odzwierciedlenie” 

s. – 135 – „roztrząsać” 

s. – 138 – „korespendencyjne” 

s. – 138 – „Służyły też temu służące materiały…” 

s. – 139 – „propagandy w „Sztandaru Ludu” 

s. – 141 – „siły Niemieckie” 

s. – 167 – „powiezieć” 

s. – 171 – „ovraz” 

s. – 185 – „instynuacje” 

s. – 186 – „Polskie stronnictwo Ludowe” 

s. - 190 – „próboał” 

Zważywszy na wszystko, co zostało powyżej napisane stwierdzam, że recenzowana 

rozprawka mgr. Gabriela Piotra Urbana spełnia wymogi, które zostały określone w art. 13 ust. 

1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz                      

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1852). Dlatego też 

wnioskuję o przyjęcie recenzowanej rozprawy oraz dopuszczenie autora do kolejnego etapu 

postępowania w przewodzie doktorskim. 
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