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JUBILEUSZ 
PROF. DRA ZENONA KLEMENSIEWICZA 

W tym roku obchodzi 70 rocznicę 
urodzin i jednocześnie 50-lecie pra
cy naukowej wybitny językoznawca 
polski — prof, dr Zenon Klemensie
wicz, członek rzeczywisty PAN, 
wiceprzewodniczący Oddziału PAN 
w Krakowie, wiceprzewodniczący 
Komitetu Językoznawstwa, prze
wodniczący Towarzystwa Miłośni
ków Języka Polskiego, redaktor na
czelny „Języka Polskiego", prze
wodniczący Sekcji Szkolnictwa 
Wyższego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. 

Urodził się w roku 1891. Studia 
ukończył na UJ w roku 1914. Od 
r. 1919 pracował jako nauczyciel 
w Gimnazjum Jana Sobieskiego 
w Krakowie, wykładając jednocze
śnie w Studium Pedagogicznym UJ 
i innych tego typu placówkach 
kształcenia nauczycieli. Doktoryzo
wał się w roku ^1925, habilitował 
w 1930. W 1939 roku obejmuje sta
nowisko profesora na katedrze języ
ka polskiego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. W czasie okupacji bierze 
czynny udział w tajnym nauczaniu, 
średnim i wyższym. ^W roku 1945 
obejmuje kierownictwo katedry ję
zyka polskiego Uniwersytetu Ja-

Fot. Z. Kaśka 
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giellońskiego. W dwa lata później wybrano Go dziekanem Wydziału Hu
manistycznego UJ. Jest przewodniczącym Komisji Kultury Języka PAN, 
członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członkiem 
Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki i Rady Naukowej In
stytutu Badań Literackich. Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym 
i pedagogicznym otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Odro
dzenia Polski, Order Sztandaru Pracy II klasy oraz tytuł „Zasłużonego 
nauczyciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". 

Z bogatego i ważkiego dorobku naukowego Jubilata (bibliografia Jego 
prac zawiera ponad 300 pozycji) na pierwszy plan wybijają się publikacje 
z zakresu składni polskiej. Wśród wielu dzieł, studiów, artykułów i przy
czynków z tej dziedziny najważniejsze to: „Składnia opisowa współczesnej 
polszczyzny kulturalnej" (1937 r. — ona pasowała Jubilata na czołowego 
syntaktyka polskiego), „Skupienia, czyli syntaktyczne grupy wyrazowe" 
(1948 г.), „Zarys składni polskiej" (1953 i 1957 г.). Ukoronowaniem Jego 
badań nad rozwojem polskiej składni staną się niewątpliwie wyniki pra
cowni składni historycznej, której to pracowni prof. Klemensiewicz jest 
twórcą i kierownikiem. 

Ogłosił też opracowania ogólne: popularną „Gramatykę współczesnej 
polszczyzny kulturalnej w zarysie" (1939, 1952, 1960), „Historyczną gra
matykę języka polskiego" (1955) oraz kapitalną „Historię języka polskiego" 
(tom I, Doba staropolska — 1961; następne dwa tomy w przygotowaniu). 

Wiele publikacji poświęcił Jubilat zagadnieniom dydaktyki i metodyki 
języka polskiego w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym (prace 
teoretyczne, wskazania praktyczne i podręczniki), języka artystycznego 
(Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Zegadłowicz), wreszcie poprawności 
i kultury języka (jest współtwórcą Pisowni polskiej z r. 1936 i 1937). 
Z tą ostatnią dziedziną zainteresowań prof. Klemensiewicza łączy się Jego 
cenna współpraca z Krakowskim Ośrodkiem Badań Prasoznawczych, gdzie 
cd trzech lat bezinteresownie kieruje pracą sekcji językowej. 

Wielki uczony i wybitny pedagog jest wychowawcą co najmniej dwóch 
pokoleń, które nauczył język ojczysty rozumieć i kochać. Świetna tradycja 
krakowskiej polonistyki, polonistyki Łosia i Nitscha, znalazła w Nim god
nego kontynuatora. 

REDAKCJA 
„ZESZYTÓW PRASOZNAWCZYCH" 



R O Z P R A W Y 

IRENA TETELOWSKA 

BADANIA ZAWARTOŚCI 10 DZIENNIKÓW 
ZACHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ POLSKI 

(Studium porównawcze) 

Studium porównawcze zestawia i analizuje wyniki badań 
zawartości dzienników Gdańska, Koszalina, Olsztyna, Opola, 
Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Badania przeprowa
dziło sześciu dziennikarzy. Zasadniczym celem było wy
pracowanie metody dla tego typu badań. Równocześnie 
dostarczyły jednak sporo materiałów, które powinny zainte
resować praktyków. Ale i sama metoda, której celem jest 
wypracowanie kryteriów dla oceny dzienników zainteresuje, 

jak sądzimy, dziennikarzy i wydawców. 

I. W s t ę p : 1. Przedmiot badań, założenia teoretyczno-metodologiczne i problema
tyka; 2. Cel badań; 3. Charakterystyka badanych tytułów; 4. Metoda badań; 5. Prze
bieg badań; 6. Ocena uzyskanych wyników i ich wiarygodność; 7. Charakterystyka 
opracowania. 

II. I l o ś c i o w a a n a l i z a z a w a r t o ś c i i w y n i k a j ą c e z n i e j s t w i e r 
d z e n i a d o t y c z ą c e f u n k c j i n a d a n e j d z i e n n i k o m i i c h t y p u : 
1. Struktura kategorii graficznych; 2. Struktura autorska; 3. Struktura rodzajowa; 
4. Struktura tematyczna (grupa prosta i złożona) oraz wynikające z niej uwagi 
o funkcji i typie dzienników prowincjonalnych wydawanych na zachodnich i pół
nocnych ziemiach Polski; 5. Charakterystyka stopnia polemicznosci gazety i stopnia 
anonimowości gazety. 

III. Z a k o ń c z e n i e . 

I. WSTĘP 
1. Przedmiotem badań, z których zdaje sprawę niniejsza praca, jest 

z a w a r t o ś ć d z i e n n i k ó w , czyli mówiąc ściślej dobór i układ pod-' 
stawowych jej elementów, analizowany na przykładzie dziesięciu pism 
codziennych, ukazujących się na zachodnich i północnych ziemiach Polski. 

Dla zadośćuczynienia precyzji trzeba dodać, iż dzienniki, których za
wartość nas interesuje, pojmujemy nie jako instytucje, ale jako gazety, 
a więc jako wytwory pracy dziennikarsko-redakcyjno-drukarskiej, ukon
stytuowane z uporządkowanych w określony sposób elementów (wypo-
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wiedzi prasowych, tekstowych i graficznych), zobiektywizowane w formie 
przedmiotów materialnych (zadrukowanych arkuszy papieru), a stano
wiące razem całość o typie sumatywnym. Badania, o których mowa, 
objęły głównie warstwę sensowną wytworu. Poddano ją analitycznej ob
serwacji, czyli rozróżniono, poklasyfikowano i opisano poszczególne jej 
elementy, opierając się na poczynionych uprzednio założeniach teoretycz
nych l). Jak więc z tego wynika, skoncentrowaliśmy uwagę na środko
wym członie trójfazowego funkcjonowania instytucji prasowej, a miano
wicie na „gazecie" i opisaliśmy różnorakie proporcje strukturalne jej 
warstwy sensownej, co z kolei upoważniło nas do wnioskowania na temat 
zadań (funkcji nadanych), sprawności i typu, wyprodukowanego przez 
instytucję narzędzia oddziaływania. 

Pominęliśmy opis i analizę s truktury demograficzno-społecznej kręgów 
odbiorczych poszczególnych tytułów, a także charakterystykę ekonomiczną 
województw — faktów niewątpliwie decydujących dla doboru i układu 
elementów tematycznych pism i niezbędnych do rozpoznania (w bada
niach porównawczych) charakteru struktur zawartości przez te fakty 
warunkowanych i bez wyjaśnienia których np. struktura tematyczna bę
dzie pozornie nieuzasadniona. W tej jednak fazie badań świadomie zawę
żamy ich zakres, pomijając zagadnienia genetyczne. 

2. Rozpoczynając w Krakowskim Ośrodku badania nad zawartością dzien
ników, mieliśmy przede wszystkim na" celu wypracowanie adekwatnej 
metody. I dlatego właśnie sam obiekt badawczy z konieczności schodził 
na drugi plan. Żądaliśmy od niego spełnienia tylko jednego warunku: 
by był dziennikiem, a więc by reprezentował podstawowy typ jedno
rodny. Poznawanie i ocenianie jakiegoś przedstawiciela polskich dzienni
ków, dokonujące się równolegle z realizowanym celem zasadniczym i co 
więcej — poznawanie, którego wyniki uzależnione są od stopnia dokład
ności metodologicznej, mogło w równej mierze dotyczyć pisma central
nego, jak prowincjonalnego. Toteż przebadana grupa pism nie pretenduje 
do reprezentowania niczego prócz siebie i rozszerzanie uogólnień może 
być przedwczesne. Wyniki ukazujące proporcje ilościowe zawartości, po
wstały w trakcie i niejako na marginesie wypracowywania metody, a więc 
jako takie i przede wszystkim jako takie, należy je traktować. Ta zresztą 
dwoistość celu dociekań: wypracowanie metody i równoczesne osiągnięcie 
poznania doboru elementów i s t ruktury zawartości gazety, poznania uży
tecznego także dla praktyków, mogłoby mącić tok relacji odnoszeniem 
się raz do wyników jednego rodzaju, raz znów do wyników drugiego 
rodzaju. Dlatego właśnie, w celu uniknięcia tej trudności technicznej, 
wyniki dociekań metodologicznych omawiam (i to pobieżnie) jedynie na 
wstępie niniejszego sprawozdania i zwracam na nie uwagę tam, gdzie 
braki dotychczasowej metody dają o sobie znać niedoskonałością pozna
nia. Poza tym cała praca ma charakter sprawozdawczy i poświęcona jest 

') Prezentowane obecnie wyniki badań wiążą się ściśle z opublikowanymi już pra
cami o charakterze teoretyczno-metodologicznym: I. Tetelowska „Analiza i ocena za
wartości dzienników". Część I i II — Zeszyty Prasoznawcze Nr 1 i 5/6 1960 г.; oraz 
przygotowany na Międzynarodową Sesję Prasoznawczą (Warszawa luty 1962) refe
rat pt. „Analiza zawartości gazet jako stadium przygotowawcze do sformułowania 
funkcjonalnej typologii prasy polskiej". Zastosowana tutaj terminologia jak i kon
cepcje teoretyczne znajdują pełne wyjaśnienie w cytowanych publikacjach. 
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wynikom analizy zawartości, ukazaniu jej liczbowych stosunków, a co 
za tym idzie nadanej funkcji i typu pisma. 

3. W rezultacie metodologicznego przede wszystkim nastawienia ba
daczy — o wyboirze obiektu badawczego nie decydowały względy teore
tyczne, ale potrzeba praktyczna i sugestia Wydawnictwa (RSW Prasy) — 
zleceniodawcy: poddaliśmy analizie wszystkie dzienniki partyjne, „czy-
telnikowskie" i popołudniowe, ukazujące się w roku 1959 na zachodnich 
i północnych ziemiach polskich, z takich czy innych względów interesu
jące dla „Prasy". Skoncentrowaliśmy naszą uwagę na tym właśnie roku, 
bez cofania się lub wybiegania wprzód. Przyjęta reprezentacja miała być 
odpowiednia tylko dla roku. Tak więc poddaliśmy analizie: 

Trybunę Opolską — organ KW PZPR w Opolu; ukazuje się codziennie, (prócz 
niedziel) od roku 1952 w objętości 26 kolumn tygodniowo, formatu 40X55,5 cm. Prze
ciętna sprzedaż w roku 1959 — 67.159 egz. 

Gazetę Robotniczą — organ KW PZPR we Wrocławiu; ukazuje się codziennie 
(prócz niedziel) od roku 1948 w objętości 32 kolumny tygodniowo, formatu 35,5X51 cm. 
Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 110.118 egz. 

Słowo Polskie — dziennik .,czytelnikowski" we Wrocławiu; ukazuje się codziennie 
(prócz poniedziałków) od roku 1946 w objętości 30 kolumn tygodniowo, formatu 
35,5X51 cm. Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 85.792 egz. 

Gazetę Zielonogórską — organ KW PZPR w Zielonej Górze; ukazuje się codzien
nie (prócz niedziel) od roku 1952 w objętości 38 kolumn tygodniowo, formatu 
31,5X47 cm. Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 58.129 egz. 

Głos Szczeciński — organ KW PZPR w Szczecinie; ukazuje się codziennie (prócz 
niedziel) od roku 1947 w objętości 36 kolumn tygodniowo, formatu 35,5X49,5 cm. 
Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 56.674 egz. 

Głos Koszaliński — organ KW PZPR w Koszalinie; ukazuje się codziennie (prócz 
niedziel) od roku 1952 w objętości 36 kolumn tygodniowo, formatu 31,5X41,5 cm. 
Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 35.909 egz. 

Glos Wybrzeża — organ KW PZPR w Gdańsku; ukazuje się codziennie (prócz nie
dziel) od roku 1948 w objętości 28 kolumn tygodniowo, formatu 40X55,5 cm. Prze
ciętna sprzedaż w roku 1959 — 62.439 egz. 

Dziennik Bałtycki — dziennik „czytelnikowski" w Gdańsku; ukazuje się codzien
nie (prócz poniedziałków) od roku 1945 w objętości 34 kolumny tygodniowo, formatu 
34X51 cm. Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 96.196 egz. 

Wieczór Wybrzeża — dziennik popołudniowy w Gdańsku; ukazuje się codziennie 
(prócz niedziel) od roku 1957, w objętości 24 kolumny tygodniowo, formatu 40X55,5 cm. 
Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 49.395 egz. 

Głos Olsztyński — organ KW PZPR w Olsztynie; ukazuje się codziennie (prócz 
niedziel) od roku 1951, w objętości 42 kolumny tygodniowo, formatu 31,5X47 cm: 
Przeciętna sprzedaż w roku 1959 — 33.650 egz. 

Układ terytorialny badanych pism, jak też przyjętą kolejność zesta
wiania, która w całej pracy jest jednolita i wynika ze schematycznego 
wyliczenia w następstwie geograficznym, przedstawia mapka na następnej 
stronie. 
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Województwa w których 
ukazują się: 

Jedna gazeta codzienna 

xxi Dwie gazety codzienne 
Trzy gazety codzienne 
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Warto uzmysłowić sobie (choć zgodnie z poczynionymi zaraz na wstę
pie zastrzeżeniami, a więc bez pretensji do daleko idącej dokładności) 
„czytelniczy" charakter terenu, na którym ukazują się interesujące nas 
pisma. Pragnę omówić kilka zjawisk: wielkość populacji, ilość sprzeda
wanych jednorazowo dzienników lokalnych, oraz ilość sprzedawanych 
jednorazowo dzienników pozalokalnych (wraz ze wskaźnikiem, ujmują
cym ilość egzemplarzy przypadających rocznie na jedną osobę). 



T a b 1. 1. Wielkość populacji 
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, przeciętna sprzedaż dzienników lokalnych i innych w badanych zachodnich i północnych 
województwach^ Polski w roku 1959 
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olsz tyńskie 

Ilość e g z e m 
pla rzy dz ien
n i k ó w p r z y 
pada jąca na 

jednego 
mieszkańca 

w r o k u 1959 

68 

58 

48 

44 

43 

37 

35 

') Dane ludnościowe wg Rocznika Statystycznego 1960, pozostałe wg danych „Ruchu" (Biuletyn nakładów prasy 
krajowej i zagranicznej 1961 r.) 

2) wraz z miastem Wrocławiem 
3) ukazują się trzy dzienniki terenowe 
4) ukazują się dwa dzienniki terenowe 
5) ukazują się dwa dzienniki terenowe 
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Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że przytoczone dane nie mogą 
służyć za podstawę do daleko idących uogólnień i korelacji. Wiadomo 
przecież, iż absolutnie cała populacja nie czyta prasy codziennej i że 
sprzedaż prasy, "to jeszcze nie jej czytelnictwo. Uważam jednak, że do
stępne dane precyzyjniejsze, jak np. ujęcie populacji dopiero od 18-go 
roku życia, t j . od roku, który zwykło się uważać za próg stałego czytel
nictwa, czy też próba konstruowania wskaźnika nie kupna, ale poczyt-
ności są na współczesnym etapie badań równie nieprecyzyjne, jak przy
toczone dane ogólne. Cyfry zaś, które podaję — w stopniu wystarcza
jącym dla potrzeb tematu, wprowadzają nas w omawiany charakter 
województwa i częściowo pozwalają na wnioskowanie np. ze zbieżności 
takich faktów jak: negatywna ocena prasy lokalnej i duża konsumpcja 
prasy pozalokalnej. 

4. Postępowanie badawcze było prowadzone ściśle według zasad zre
ferowanych przeze mnie w dwóch cytowanych już artykułach metodolo
gicznych. Mówiąc krótko, stosowaliśmy metodę statystycznej analizy za
wartości dzienników, największy nacisk kładąc na strukturę tematyczną 
i rodzajową. Na zasadzie krzyżowych podziałów wydzielono 100 kategorii 
opisujących zawartość. Za jednostkę miary przyjęto cm2, za reprezenta
tywną próbkę dla roku 1959 — 52 numery dziennika, rozrzucone w cią
gach dwutygodniowych na wszystkie pory roku. Uznając materiał roczny, 
tzn. 312 numerów dziennika za ilość zbyt małą dla losowania, dobraliśmy 
próbkę wg zasad celowej selekcji. Za jednostkę zliczeniową przyjęliśmy 
nie jeden numer pisma, lecz ich sześcioelementowy zestaw, tzn. zestaw 
tygodniowy, uznając, iż pełnym, regularnie powtarzającym się cyklem 
dla dziennika, jest właśnie cykl tygodniowy. W tym czasie bowiem wy
stępuje uzupełnianie się modelowe numerów: innego od soboty-niedzieli 
(w gazetach partyjnych), ale zawsze takiego samego poniedziałku (sport) 
z tąż właśnie sobotą-niedzielą i pozostałymi dniami tygodnia, w zasadzie 
podobnymi do siebie, jeśli redakcja nie wprowadza np. czwartkowego 
reportażu, czy wtorkowego felietonu. Dziennik realizuje poza tym swój 
program w sposób ciągły i losowe wyrywanie numerów da nam jedynie 
materiał o charakterze zdarzeń, nie zaś interesujących nas procesów. 

Tygodnie wybierano raz z początku miesiąca, raz z końca, biorąc pod 
uwagę fakt, że i pewne „zapasy materiału", większe w końcu miesiąca, 
niż na jego początku, wywierają wpływ na jakość całości. Uwzględniono 
naturalnie pory roku z tym, że jeden dwutygodniowy ciąg przypada na 
okres wiosenno-letni przeciętny; drugi — na wzbogacony szczególnymi 
wydarzeniami. Identycznie dobrano okres jesienno-zimowy. Bardzo cie
kawe wyniki daje właśnie owo porównanie pór roku, okresów „ogór
kowych" z ożywionymi, a także wydzielanie z tygodniowego materiału 
soboty-niedzieli. Wszystkie wykresy opracowania tak są skonstruowane, 
by ukazywały różnice, wynikające z zestawienia tych właśnie odmiennych 
okresów. Według omówionych zasad wydzielono próbkę obejmującą: 
28 kwietnia — 12 maja (okres wiosenny ożywiony; przygotowania do 

święta 1 Maja i samo święto); 
25 lipca — 9 sierpnia (okres letni, „ogórkowy"); 
12 września — 27 września (okres jesienny ożywiony; wizyta N. Chrusz-

czowa w St. Zjednoczonych); 
29 listopada — 13 grudnia (okres zimowy przeciętny). 
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5. Tak, jak już powiedziano, zespół badawczy składał się w całości 
z dziennikarzy-praktyków. Przyjęto jako zasadę, iż każdy z współpracow
ników bada dwie dowolnie wybrane gazety lub dwie (w jednym wypadku 
trzy) ukazujące się w tym samym województwie. Współpracownicy 
otrzymali od kierownika badań klucz kategoryzacyjny oraz zestaw jedno
licie opracowanych tablic, w które wpisywali wyniki. Odbywały się stałe 
konsultacje, mające na celu maksymalne ujednolicenie zasad wydzielania 
elementów strukturalnych. Do podstawowych obowiązków każdego ba
dacza należało zaklasyfikowanie elementów, obliczenie ich powierzchni 
i naniesienie wyników na tablice zbiorcze. 

Taka organizacja badań nie zdała jednak egzaminu. Okazało się bo
wiem, że dotychczasowy poziom uściślenia zakresu pojęć oznaczających 
kategorie nie pozwoli na osiągnięcie pełnej zgodności w ich wydzielaniu, 
jeśli będzie tę pracę wykonywało kilka odmiennie rozumujących osób. 
Dlatego już w następnych badaniach2) uznaliśmy, iż zaliczanie do po
szczególnych kategorii powinno być dokonywane przez jedną osobę. 
Wtedy bowiem, trudny do uniknięcia subiektywizm będzie miał nega
tywne skutki, jednakowe dla całych wyników, a tym samym łatwiejsze 
do wykrycia i skorygowania; podczas gdy w przypadku powierzania tej 
pracy wielu osobom, zwielokrotnienie i zróżnicowanie błędu uniemożliwi 
porównanie. Tak więc jedna osoba klasyfikuje, kilka zaś wykonuje ope
racje zliczeniowe. Od zasady tej będzie można odstąpić tylko wtedy, 
jeżeli dopracujemy się większej precyzji pojęć i dobierzemy zespół o wy
równanym poziomie wykształcenia. 

W skład zespołu badaczy wchodzili: red. Jacek A d o l f (analiza prasy 
województwa gdańskiego), red. Paweł D u b i e l (analiza prasy woj. 
wrocławskiego), red. Ryszard D z i ę c i o ł k i e w i c z (analiza prasy woj. 
olsztyńskiego), red. Halina K ł a j a (analiza prasy woj. opolskiego), red. 
Tadeusz R o b a k (analiza prasy woj. zielonogórskiego i koszalińskiego), 
red. I. T e t e l o w s k a (analiza prasy woj. szczecińskiego). 

6. Co osiągnęliśmy w efekcie przeprowadzonych badań? Jaki jest sto
pień wiarygodności uzyskanych wyników? Jakie uzupełnienia okazują się 
nieodzowne do otrzymania pełnego, wszechstronnego poznania interesu
jącego nas obiektu? Wydaje się, iż są to podstawowe pytania, na które 
chciałabym udzielić odpowiedzi przed przejściem do zreferowania wyni
ków. 

A więc przede wszystkim uzyskaliśmy opis s t ruktury tematycznej i ro
dzajowej badanych pism oraz ich częściowy opis funkcjonalny, opis 
pozwalający na wstępne konstruowanie podstaw typologii polskich dzien
ników prowincjonalnych i wnioskowanie o roli odnośnych instytucji pra
sowych, to jest o roli zajmowanego przez nie miejsca w społeczeństwie 
i wyznaczonych przez to miejsce czynności. 

Analiza nie była prowadzona pod kątem wydobywania cech istotnych 
gazety i z tego powodu w przedstawianiu wyników ograniczam się do 
pobieżnych uwag na ten temat, tzn. wypowiadam je jedynie o tyle, o ile 
da się o nich wnioskować na podstawie samej tylko struktury tematycz-

2) Dotyczy badań przeprowadzonych w roku 1961 nad dziennikami Katowic i Po
znania. Mają one w stosunku do niniejszych charakter uzupełniający. Dotyczą terenu, 
na którym współwystępują wszystkie trzy interesujące nas tradycyjne typy dzien
ników: partyjne, „czytelnikowskie" i popołudniowe. 
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nej i rodzajowej pisma. Jak więc wynika z powyższego, (mam stale na 
uwadze to wszystko, co powiedziałam w cytowanych już artykułach 
metodologicznych) uzyskany materiał nie pozwala na sformułowanie peł
nej obiektywnej oceny pism, gdyż jak powiedziałam, nie opisano ich cech 
istotnych, nie posiadamy danych dotyczących wartościowania tych pism 
przez odbiorców, i co więcej, w ogóle niewiele wiemy o ich odbiorze, 
a więc choćby o skuteczności oddziaływania przekazywanych treści, po-
czytności, popularności etc, etc. Nie posiadamy również wyników badań 
grupy dysponentów i twórców, a więc nie znamy intencjonalnego, ideal
nego modelu redagowanego pisma. Jest więc niniejsze sprawozdanie cząst
kowym opisem pewnych aspektów struktury rodzajowej i tematycznej, 
doboru elementów zawartości wybranych dzienników i jako takie po
winno być traktowane. 

Wartość praktyczna wyników ze względu na to, iż główny nacisk po 
łożono na kwestie metodologiczne jest na pewno obniżona — choćby 
dużą odległością ogłoszenia wyników od czasu przeprowadzenia badań. 
Jak jednak zdołaliśmy się przekonać na podstawie następnych badań, 
bardzo rzadko w praktyce występuje gwałtowna zmiana modelu gazety — 
dlatego sądzimy, że wiele z tego, do czego doszliśmy, obowiązuje nadal. 
Pomijam w tym miejscu omówienie wartości poznawczej wyników — 
na to bowiem nie ma wpływu czas. 

Fakt, iż podstawowemu celowi pracy: wypracowaniu metody analizy 
zawartości dzienników towarzyszyło zamówienie praktyczne, miał swoje 
dobre i złe strony. Do złych zaliczam powiększenie zakresu badań i jed
noczesne, z tego wynikające, ich spłycenie. Zespół składający się, jak już 
powiedziałam z dziennikarzy-praktyków, nie miał żadnych doświadczeń, 
metoda musiała być w trakcie pracy ustawicznie poprawiana i w ta
kich warunkach byłoby niewątpliwie łatwiej badać dwie, trzy gazety, nie 
zaś jak m y to robiliśmy — dziesięć. Te same jednak fakty miały równo
cześnie bardzo korzystne znaczenie. Różnorodność przedmiotu zaintereso
wań umożliwiała porównywanie wyników i przystosowywanie metody do 
badania różnorodnych typów gazet. Mieliśmy przecież do czynienia jed
nocześnie z dziennikami Wybrzeża i Zielonej Góry, Koszalina i Wrocła
wia, terenów całkowicie odmiennych pod względem kulturowym i gospo
darczym a nawet politycznym. Łączy je jednak równocześnie kilka faktów: 
wszystkie ukazujące się na tym terenie dzienniki są dziennikami woje
wódzkimi, a więc prowincjonalnymi z zasięgiem administracyjnie ograni
czonym. Cały obszar stanowi Ziemie Zachodnie, a więc można zakładać 
pewne podobieństwo funkcjonalne tamtejszej prasy, przynajmniej w od
niesieniu do kwestii tzw. w socjologii więzi narodowej. 

Dzięki przeprowadzonym badaniom zyskaliśmy ponadto pewne do
świadczenie natury metodologicznej, które uświadomiło nam potrzebę 
częściowego zmodyfikowania przyjętych technik i sposobów organizacji. 
Np. omawianego poprzednio podziału pracy w ramach zespołów badaw
czych lub wprowadzania klasyfikacji o wiele szczegółowszej, niż to s to
sowano dotąd. Wspomnę choćby dla przykładu o konieczności wyodręb
nienia w grupie: „wypowiedzi krytyczne" poddziałów tematycznych, 
obrazujących to, czego owa krytyka dotyczy; w podziale geograficznym 
kategorii: ,,zagranica-Zachód" — szczególnie istotnego dla Ziem Zachod
nich zagadnienia Niemiec lub poddziałów ukazujących materiał „apro-
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bujący lub polemiczny"3); z kategorii tematycznej: „umacnianie więzi 
narodowej" należałoby wydobyć tematy, które ją realizują, a więc odpo
wiedzieć na pytanie, czy np. jest to popularyzacja historii narodu, kom
batanctwa, urody regionu, czy jeszcze coś innego. 

Wskazane jest dokonywanie podziału tematycznego nie całej zawar
tości pisma, lecz poszczególnych, uprzednio wydzielonych rodzajów dzien
nikarskich, by w ten sposób uzyskać poznanie sposobu realizowania 
i uprzystępniania czytelnikowi danej problematyki. Przydatne będzie 
również dopracowanie się odpowiedzi na pytanie ile pozycji napisano 
w grupie jednego tematu, czyli inaczej, czy nie ,,odfajkowano" go np. 
jednym długim oficjalnym przemówieniem. 

Wreszcie wydzielanie pominiętych w tych badaniach cech istotnych 
dziennika również musi być dokonywane nie w odniesieniu do całej za
wartości gazety, ale poszczególnych klas tematycznych, gdyż w ten spo
sób zyskamy równocześnie: ocenę całej gazety i sposobu realizacji tema
tów; uzyskamy odpowiedź na pytanie, o ile dany temat jest aktualny, 
prawdziwy, nowy, ważny, ciekawy oraz przedstawiony konsekwentnie, 
czyli zgodnie z przyjętą linią pisma. 

Na pewno bardzo potrzebne byłoby także wydzielenie i wyskalowanie 
ocen towarzyszących opisywanym zjawiskom, faktom i ludziom; równo
czesne badanie wszystkich wydań pisma (mutacji), gdyż jedynie poznanie 
całego dziennika pozwala na jego zasadniczą i obiektywną ocenę. 

I o te wszystkie wysunięte w trakcie pracy elementy poznania uzu
pełnione będą przyszłe analizy zawartości gazet, dokonywane przez Ośro
dek. Prezentowane wyniki natomiast dają zarysowe poznanie: 

a) s truktury zawartości gazety, a więc jej typu i funkcji nadanej, 
b) cech istotnych (pośrednio), 
c) polityki redakcyjnej. 
W zakresie, o którym mowa, uzyskane wyniki są prawdziwe. Błąd nie 

przekraczał 5'°/o, a często nawet był jeszcze mniejszy. Jedyna rzecz, 
która może mącić obraz, wynika z subiektywizmu klasyfikacyjnego, o któ
rym pisałam poprzednio, a którego nie potrafiliśmy uniknąć przy pierw
szych badaniach. Procent błędu stąd wynikłego nie da się jednak określić 
liczbowo bez powtórzenia badań przez innego autora. Tego jednak, ze 
względu na koszt — nie podjęliśmy. Porównawcze zestawienie wyników, 
jak się okazało gazet do siebie bardzo podobnych — pozwala natomiast 
sądzić, że jest on niewielki, właśnie dlatego, że uzyskane wyniki są tak 
bardzo podobne. 

7. Wszystkie wymienione względy zadecydowały o charakterze prezen
tacji wyników. Podaję jedynie najbardziej charakterystyczne zestawienia 
ilościowa, poprzestaję na prezentacji ciągłej, opartej o układ gegoraficzny 
województw, na których terenie ukazują się interesujące nas gazety, uni-

3) O potrzebie takiego podziału przekonały mnie oceny, które obecnie, częściowo 
stosując metodę analizy statystycznej, przeprowadzają wydawnictwa lub dysponenci. 
Otóż zarzut, iż zbyt wiele pisze się o tzw. „Zachodzie", a zbyt mało o „Wschodzie" 
wyprowadzany z dwóch wielkości ukazujących tę proporcję będzie całkowicie bez
podstawny dotąd, dokąd nie przeprowadzimy dalszej, szczegółowej kwalifikacji oma
wianych kategorii. Niesłuszne jest również kierowanie zarzutu pod adresem redakcji, 
podczas gdy dotyczy on przeważnie agencji dostarczającej materiału zagranicznego. 
Ponadto owa przewaga (najczęściej) bierze się stąd, że np. wydarzenia ostatnich mie
sięcy, wydarzenia wielkiej wagi dla pokoju, dotyczą właśnie Zachodu. 
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kam zestawień w trzy tradycyjne grupy: dzienniki partyjne, „czytelni-
kowskie" i popołudniowe, mimo iż charakterystyka tych właśnie grup 
podstawowych jest ostatecznym celem naszych dociekań. Do formułowa
nia bowiem takich uogólnień uzyskany materiał jest za wąski (7 dzien
ników partyjnych, 2 „czytelnikowskie", 1 popołudniowy). Brak poza tym 
analizy prasy centralnej i innych województw poza zachodnimi, a uzy--
skane wyniki mają charakter opisu statycznego. Większość więc uogól
nień niniejszego opracowania dotyczy współczesnego polskiego dziennika 
prowincjonalnego i to dziennika partyjnego, wydawanego jako jedyne 
pismo wojewódzkie. 

Typologię natomiast wymienionych trzech grup pism uzupełniają ba
dania przeprowadzone w roku 1961 i one dopiero wzbogacą naszą wiedzę 
o tych rodzajach prasy o tyle, by rozpocząć szersze uogólnienie. Rezy
gnujemy również z opisu uzupełniającego zestawienie ilościowe, opisu, 
opartego na subiektywnym oglądzie treści, częściowo z braku miejsca, 
ale przede wszystkim dlatego, że wychodzimy z założenia, iż wszystkie 
dodatkowe dane powinny być konsekwentnie ukazywane w proporcjach 
ilościowych. 

Nie ma w prezentowanych wynikach również analizy poszczególnych 
wypowiedzi (elementów) prasowych, a więc np. charakterystyki argu
mentów, stylu, skalowania występujących ocen itp. — ale to wszystko 
zostało świadomie pominięte już w chwili podejmowania badań. 

Tak więc praca niniejsza niczego nie normuje. Staramy się unikać za
leceń i instruowania zespołów redakcyjnych lub sugerowania tego, co 
uważamy za lepsze. Dążymy przede wszystkim do przedstawienia w nau
kowym opisie stanu faktycznego, ufając, że ludzie zajmujący się praktyką 
dziennikarstwa, potrafią sami wykorzystać i ocenić przedstawiony tutaj 
materiał. 

II. ILOŚCIOWA ANALIZA ZAWARTOŚCI I WYNIKAJĄCE Z NIEJ 
STWIERDZENIA DOTYCZĄCE FUNKCJI NADANEJ DZIENNIKÓW 

ORAZ ICH TYPU 

1. S t r u k t u r a k a t e g o r i i g r a f i c z n y c h . 
Mimo iż niniejsza praca zajmuje się — jak już powiedziałam na wstę

pie — przede wszystkim układem treści gazety, pomijając analizę jej 
realizacji graficzno-technicznej (układu graficznego), to jednak dwie, a ra
czej trzy kwestie: treść gazety, forma pisarska i realizacja graficzna, tak 
dalece się uzupełniają i przenikają, że chęć ich rozdzielenia, nawet wtedy, 
gdy o owo rozdzielenie szczególnie nam idzie, nie pozwala na pominięcie 
elementarnego rozeznania, jakim jest ukazanie proporcji powierzchni 
zajmowanej przez tekst, tytuł i ilustracje4). Ten podstawowy bowiem 

4) Pragnę tu podkreślić, iż całkowicie zgadzam się z koncepcją zarysowaBą przez 
B. Golkę w artykule pt. „Układ graficzny gazety" Kwartalnik Prasoznawczy 1958 
Nr 1/2. Rzeczywiście, mimo „...iż treść jest najważniejszym czynnikiem stanowiącym 
o charakterze pisma, poszczególne artykuły... wymagają własnych ujęć graficznych". 
Własnych tak ze względu na treść jak i przyjętą dla niej formę pisarską. Wydaje 
się, iż układ graficzny gazety jest, a przynajmniej powinien być rozpatrywany jako 
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układ elementów, wydzielany w oparciu o kryterium bezpośredniej 
naoczności, znakomicie ułatwia poznanie typu pisma i umożliwia wydzie
lenie w naszej całości sumatywnej dwóch rodzajów dzieł, stanowiących 
jej elementy: słownych i obrazowych. Tak więc, wyróżniając elementy 
natury graficznej — równocześnie wyróżniamy dzieła, stanowiące o cha
rakterze całości i o pełnionej przez nią funkcji. 

Z materiału uzyskanego w badaniach nad zawartością dzienników uka
zujących się na zachodnich i północnych ziemiach Polski wyłaniają się 
pewne ciekawe hipotezy dotyczące właśnie typu pism, hipotezy formu
łowane w wyniku analizy proporcji elementów struktury graficznej. 
Nie dadzą się one jeszcze wprawdzie przekształcić w twierdzenia (zbyt 
małe jest zróżnicowanie próbki), ale ukazują ciekawą tendencję do zmiany 
modelu strukturalnego i podstawowej funkcji pisma. Dzieje się to zaś 
najpewniej nie pod wpływem arbitralnej decyzji dysponenta, a więc 
dla zmodyfikowania podstawowego celu, któremu służy dane pismo, ale 
pod wpływem potrzeb czytelniczych. 

Niejako „początek" tej tendencji ukazuje tablica 2. i zestaw wykre
sów A; dalsze układy zaś hipotezę ową potwierdzają, co w trakcie opisu 
będę się starała podkreślać. 

T a b l . 2. Przedstawienie ilościowe podstawowych kategorii struktury graficznej za
wartości gazety obliczone na podstawie pełnej próbki przyjętej jako reprezentacja 

dla roku (w odsetkach) 

Kategor ie 
graficzne 

Teks t 

Tytuł 

I lus t racja 

O g ó ł e m : 

T
ry

bu
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O
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ls

ka
 

62,3 

18,8 

18,9 

100,0 

G
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a 

R
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ot
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a 

68,1 

15,9 

16,0 

Sł
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o 
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e 

72,5 

15,6 

11,9 

100,0 100,0 

G
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a 

Z
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gó
rs

ka
 

72,8 

15,2 

12,0 

100,0 

G
ło

s 
Sz
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iń
sk

i 

71,5 

18,5 

10,0 

100,0 

G
ło

s 
K

os
za

liń
sk

i 

71,1 

17,7 

11,2 

100,0 

G
ło

s 
W

yb
rz

eż
a 

69,3 

19,2 

11,5 

100,0 

D
zi

en
ni

k 
B

ał
ty

ck
i 

75,7 

16,2 

8,1 

100,0 

W
ie

cz
ór

 
W

yb
rz

eż
a 

50,0 

29,1 

20,9 

100,0 

G
ło

s 
O

ls
zt

yń
sk

i 
69,9 

15,5 

14,6 

100,0 

konsekwentny wynik treści. Dlatego też postępowanie badawcze zaczęliśmy od struk
tury treści, ale zamierzamy już w najbliższym czasie rozszerzyć nasze zaintereso
wania także na zagadnienia układu graficznego. Zamierzamy poddać analizie te gazety, 
które przebadaliśmy pod kątem treści i ukazać współzależność treści i jej realizacji 
graficznej. W ten sposób uzyskamy ponadto pełny obraz charakteru pisma: wydedu-
kowany tak z treści jak i formy. 
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Z e s t a w w y k r e s ó w A 

Powierzchnia zajęta przez tekst, tytuł i ilustrację w przykładowo wybranych pięciu 
dziennikach z rozbiciem na cztery wyróżnione okresy. 

Trybuna Opolska Gazeta Zielonogórska Glos Koszaliński 

I E ЛГ IST I I I III IV 1 U Ul JV 

Dziennik Ba ł tyck i Wieczór Wybrzeża 

I I I III IV I I I I I I IV 

Mamy więc chyba tutaj do czynienia z odstępowaniem od klasycznej 
koncepcji modelu pisma partyjnego, charakteryzującego się tzw. „spo
kojnym", blokowym układem wypowiedzi, nikłymi tytułami i małą ra
czej płaszczyzną ilustracji. Ciekawe jest również i to, że ową spokojną 
przewagę tekstu zdaje się zachowywać raczej prasa ,,czytelnikowska" 
(p. Dziennik Bałtycki), partyjna natomiast chętnie przyjmuje formy za
czerpnięte od popołudniówek (p. Trybuna Opolska), nastawiających się na 
ułatwienie percepcji treści obrazem i wyrazistym, nawet krzykliwym 
tytułem. 

I znów, nawet do próby sprecyzowania przyczyn takiego zjawiska, na
leży odnosić się bardzo ostrożnie. Nie określono bowiem dotąd dokładnie 
czynników wywołujących wzrost lub opadanie czytelnictwa i co więcej, 
nie analizowano skutków ich różnego współwystępowania, a już zupełnie 
nie brano w tym względzie pod uwagę zawartości pism. Trudno więc 
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cokolwiek na pewno przesądzać. Wydaje się jednak prawdopodobne, iż 
ową łatwiejszą, chwytliwszą formę graficzną przejmują od popołudnió-
wek dzienniki o niższym nakładzie, a więc dzienniki stale walczące o no
wego czytelnika, dzienniki o nieustabilizowanym kręgu odbiorczym5), 
ukazujące się wśród nierozczytanej populacji i wydawane na danym tere
nie jako jedyny dziennik, nie zaś jako jeden z trzech, lub przynajmniej 
jeden z dwóch, częściowo chociaż różnych. W warunkach współwystępo-
wania ze sobą na pewnym terenie kilku dzienników, rozmaite funkcje 
prasy w ogóle rozkładają się na poszczególne gazety. Ten szczególnego 
rodzaju „podział pracy" jest podstawą różnicowania się gazet, kształto
wania się różnych ich typów. Tam, gdzie jakaś zbiorowość ludzka jest 
obsługiwana wyłącznie przez jeden dziennik, przejawia on naturalną ten
dencję do pełnienia i koncentrowania w sobie różnorakich funkcji, nie
zależnie od arbitralnych zamierzeń i decyzji dysponenta i to z tendencją 
do rozbudowywania funkcji rozrywkowej. Działają tu już — jak się 
wydaje — pewne prawa ekonomiczne i społeczne. 

To, co można bezsprzecznie twierdzić na podstawie analizy wydzielo
nych tutaj kategorii, to to, że charakter dysponenta, różny zamierzony 
cel pisma, nie kształtuje już dzisiaj u nas, w decydującej mierze, struk
tury graficznej dziennika. 

Bardzo charakterystyczne jest natomiast powiększanie się płaszczyzny 
zajętej przez obraz (ilustrację) w wydaniach sobotnio-niedzielnych i nie
dzielnych. Rezygnuję obecnie z zestawienia graficznego, które co prawda 
najlepiej nadaje się do tego opisu, lecz z braku miejsca zestawiam jedynie 
w sposób sprawozdawczy kilka interesujących wielkości. Otóż, jeśli cy
towana już Trybuna Opolska zamieszczała w przebadanym okresie łącz
nym 6) 19,3% ilustracji, to w tym samym okresie na niedziele przypada 
ich aż 28,7%, w drugim okresie łącznym mamy 18,5'% ilustracji, zaś 
w niedzielę 25,5%). Podobnie ma się rzecz w Gazecie Zielonogórskiej. 
Pierwszy okres łączny: 11,8:% ilustracji; niedziele 18,6%. Drugi okres 
łączny: 11,5'%; niedziele 19,3%. W Glosie Koszalińskim płaszczyzna ilu
stracji nie wykazuje tendencji jednolitych. W pierwszym i drugim okre
sie niedzielnym wzrasta ona w stosunku do okresu łącznego o 2—3%, 
w trzecim i czwartym o tyleż spada. Prawie wcale nie wzrasta ilustracja 
w sobotnich wydaniach Wieczoru Wybrzeża. W Glosie Wybrzeża nato
miast obserwujemy wzrost ilustracji w niedzielę o 4—8'%. Nawet 
w oszczędnym Dzienniku Bałtyckim i Słowie Polskim wzrost tej kategorii 
waha się od 1 do 3%, naturalnie z korzyścią dla niedziel. Absolutny 
rekord jednak bije Glos Olsztyński, który z 14'% ilustracji w pierwszym 
okresie łącznym podnosi się w niedzielę na 24%), by w następnych okre
sach niedzielnych utrzymać się na 18,5% przy około 14% w okresach 
łącznych. 

Zupełnie odmiennie zachowuje się natomiast płaszczyzna zajmowana 
przez tytuły; prawie we wszystkich omawianych gazetach zmniejszająca 
się w niedzielę. 

5) Pozwalają na takie stwierdzenie wyniki pierwszych badań nad strukturą pu
bliczności prasowej Krakowa. W. Kobylański „Struktura publiczności prasowej Kra
kowa" — Zeszyty Prasoznawcze Nr 5/6 1960. 

6) Przez ,,okres łączny" rozumiem pełny tydzień — obejmujący dni robocze i nie
dzielę. W celach porównawczych wydzielono z okresu łącznego — niedziele. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Mimo iż fakty powyższe wydają się popierać postawioną na wstępie 
hipotezę, rezygnuję z ich dokładnej analizy, odkładając tę czynność na 
czas, w którym materiał empiryczny będzie bogatszy, obejmie większy 
zasięg terytorialny (aż do pism centralnych włącznie), jak też będzie 
reprezentował próbkę znacznie bardziej zróżnicowaną. 

Warto jednak równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że wielkość płasz
czyzn, zajętych przez omawiane kategorie w wyodrębnionych okresach 
badawczych (p. zestaw wykresów A) nie wykazuje większych wahań. 
Jak pamiętamy bowiem, wydzielanie w badaniach czterech różnych okre
sów, miało na celu uchwycenie ewentualnych ewolucji elementów struk
tur i wykrycie przyczyn zmian zachodzących w związku z porami roku 
i ważnymi wydarzeniami. I znów — to co możemy twierdzić na pewno 
to to, że w badanych pismach nie ma w tych wypadkach zwyczaju zwię
kszania ilości materiału ilustracyjnego. Ukazane proporcje mają raczej 
charakter stały i wynikają najpewniej stąd, że stała i taka sama jest 
wielkość poszczególnych wypowiedzi, a co za tym idzie ich ilość na stro
nie, a więc i ilość tytułów. Jeśli do tego dodać tradycyjne używanie przez 
redakcje tych samych krojów pisma tytułowego, dojdziemy do precyzyj
nego — sądzę — wyjaśnienia przyczyn stałości omawianych płaszczyzn. 

Jest to zjawisko dobre, czy złe? — można by stwierdzić jedynie w ba
daniach kręgów odbiorczych. Chciałoby się jednak zwrócić uwagę na 
teoretyczną celowość różnicowania wypowiedzi. Jeśli bowiem mamy być 
zgodni z wyłożoną poprzednio koncepcją, iż różny temat wymaga róż
nego przedstawienia graficznego, jeśli mamy się zgodzić, że gazety infor
mują o wszystkim, co się wydarza, a to „wszystko" różnicuje się po 
pierwsze bezwzględnie, po drugie ze względu na ważność dla człowieka 
w ogóle, lub przynajmniej dla danego odbiorcy — gazety winny różni
cować formę przedstawiania rozmaitych treści, choćby tylko dlatego, by 
nie fałszować prawdy. 

Generalny jednak zarzut nieróżnicowania wypowiedzi przez codzienną 
prasę ziem ' zachodnich i północnych, byłby na pewno niesłuszny. Jeśli 
bowiem przebiegamy wzrokiem szpalty gazet, łatwo się przekonamy, iż 
redakcja różnicuje wielkości graficzne, tyle że w wąskich granicach kon
wencji. Czołówka na temat wylądowania Łunnika II na Księżycu otrzy
muje większy tytuł od sprawozdania z zebrania spółdzielców np. szcze
cińskich, ale czołówka z wylądowania Łunnika II na Księżycu zostaje 
zaopatrzona tytułem identycznym co do wielkości z czołówką w okresie 
„ogórkowym" donoszącą, że III Kongres ZSL rozpoczął obrady. 

W okresie akcji powtarzających się (np. 1 Maja) nie podnosi się wcale 
płaszczyzna zadrukowana tytułem i ilustracją. Obserwujemy jej niewiel
kie powiększenie (lecz i to nie we wszystkich dziennikach), w okresie 
trzecim, w okresie wizyty Chruszczowa w Stanach Zjednoczonych i wy
strzelenia Łunnika II. Konkludując — można chyba stwierdzić, że anali
zowane gazety nie wykazują zbytniej skłonności do urozmaicania swego 
układu graficznego, że nawet najbardziej zaskakujące wydarzenia nie ła
mią przyjętej konwencji i że nie ma u nich zwyczaju zapełniania pierw
szej strony ręcznym składem i ośmiocicerowym tytułem. 
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2. S t r u k t u r a a u t o r s k a . 
T a b 1. 3. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez wypowiedzi pra
sowe dziennikarskie, niedziennikarskie i łączne, obliczone na podstawie pełnej próbki 

przyjętej jako reprezentacja dla roku *) (w odsetkach) 

A u t o r s t w o 
wypowiedz i 

Wypowiedź 
dz i enn ika r ska 

Wypowiedź 
n i edz ienn ika r ska 

Wypowiedź 
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22,8 
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54,3 

35,2 

2,4 
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60,0 

16,2 

2,9 

79,1 

G
ło

s 
O

ls
zt

yń
sk

i 

59,0 

23,2 

3,2 

85,4 

*) Dotyczy wypowiedzi słownych — bez ilustracji. 

T a b 1. 4. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez wyodrębnione 
kategorie wypowiedzi niedziennikarskiej, obliczone na podstawie pełnej próbki przy

jętej jako reprezentacja dla roku (w odsetkach) 

Kategor ie 
rodza jowe 

L i t e r a t u r a 

P rzemówien i a 
m ę ż ó w s tanu 

Wypowiedz i 
a k t y w u p c z a r e -
dakcyjnego 

Listy czyte ln ików 

Ogłoszenia, re 
k lamy, nekrologi 

K o m u n i k a t y 

Rozrywki umy
s łowe 

H u m o r rysun
k o w y 
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1,1 

2,0 
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1,0 
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e 
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0,5 
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0,9 
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0,5 

7,7 
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0,3 
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0,7 
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Proporcje, które ukazuje tablica 3, nie bywały wydzielane w dotych
czasowych analizach. Potrzeba jednak ich wyodrębniania narzuca się coraz 
intensywniej — wraz z narastającym dążeniem współczesnego dziennika 
do ustępowania poczesnego miejsca na swych łamach autorytetowi spoza 
zespołu redakcyjnego. Tendencja ta zaznacza się równolegle w dwóch 
całkowicie odmiennych typach prasy: komunistycznej i kapitalistycznej 
(zachodnio-europejskiej i amerykańskiej). Pierwsza wywodzi to dążenie 
z idei leninowskiej, która uznając prasę za narzędzie oddziaływania poli
tycznego oddawała pierwsze miejsce na łamach ideologii i przywódcy par
tyjnemu. Ideę tę formalnie kultywowała późniejsza praktyka modyfiku
jąc — być może — jedynie treść owego przywództwa. To zaś, co całko
wicie wypaczyła praktyka (w każdym razie nasza, polska), to udział 
odbiorców (listy korespondentów tzw. robotniczych i chłopskich oraz czy
telników) we współredagowaniu gazety. Traktowane pierwotnie bardzo 
szczególnie, niejednokrotnie aż do wynaturzenia, po okresie krytyki zaj
mują nikłe miejsce na łamach naszych gazet (tabl. 4). 

Prasa nazwijmy ją tutaj „zachodnia" (mówię o prasie partyjnej lub 
poważnej politycznej, gdyż jedynie ta może być porównywana z przed
miotem moich zainteresowań, który w ogromnej większości stanowią wła
śnie dzienniki partyjne) oddaje miejsce autorytetowi równie chętnie, choć 
częściowo z innych powodów. Liczne amerykańskie badania z dziedziny 
psychologii odbioru treści prasowych dowodzą, iż autorytet anonimowej 
prasy, autorytet osób nieznanych maleje, przekazywany niejako tym, któ
rzy są dla danego środowiska ludźmi z krwi i kości, ludźmi, których po
stępowanie, zasady i ideały są znane i uznane. W takiej sytuacji znanych 
i uznanych bezpośrednio, prasa zastępuje znanymi i uznanymi przedsta
wicielami polityki, nauki, literatury, etc. e t c , zyskując dla siebie, jako 
instytucji, część ich autorytetu. Stąd też chyba — częściowo przynaj
mniej — wywodzi się nieprzyjęty jeszcze u nas podział na publicystów 
nie pracujących w żadnej redakcji, nie żyjących bezpośrednio z pisania 
do prasy (mimo iż piszących systematycznie), ale utrzymujących się 
z pracy np. w polityce, przemyśle, nauce, literaturze — i dziennikarzy 
związanych na stałe z pismami. Typowym reprezentantem pierwszej grupy 
jest — sądzę — np. W. Lippmann i J. P. Sartre. U nas taką pozycję coraz 
wyraźniej zyskuje J. Szczepański, A. Schaff czy K. Grzybowski, a bardzo 
wyraźną politykę ustępowania miejsca autorytetom prowadzi Przegląd 
Kulturalny i Polityka. 

Jak ta sprawa przedstawia się w polskich dziennikach wojewódzkich 
informuje tabl. 3 i 4 .Na pewno niemały ma tutaj wpływ polityka finan
sowa i niewysokie stawki wierszowe, którymi dysponuje prasa terenowa, 
o wiele za małe, by je można ofiarowywać szacownym współpracowni
kom, a także automatyczne ograniczanie zarobku zespołu, jeśli miejsce na 
łamach zajmie tzw. aktyw pozaredakcyjny. Natomiast skutki rozszerzania 
kręgu piszących w znanych mi pismach zachodnich, są całkowicie od
mienne: pozyskiwanie prawdziwych autorytetów pociąga za sobą zwięk
szenie nakładu, a zwiększenie nakładu — zysk, regulujący płace 7). 

To, na co w odczytywaniu omawianych właśnie ilościowych proporcji 
warto zwrócić uwagę, to to, że tablica 3 nie wyjaśnia wszystkiego, co 

7) Myślę o doświadczeniach angielskiego tygodnika New Statesman. 
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skłoniło mnie do powyższego komentarza. Na wielkość wypowiedzi dzien
nikarskiej składa się wiele elementów (p. tabl. 4), z których jedynie dwa: 
„wypowiedzi aktywu pozaredakcyjnego" i „listy czytelników" rozszerzają 
zakres zainteresowań gazety i mają na celu zyskanie autorytetów, a także 
popularyzację ich doświadczeń. Pozostałe, kształtują całkowicie odmienne 
funkcje pisma: częściowo informacyjną (komunikaty, ogłoszenia), czę
ściowo rozrywkową (literatura, rozrywki umysłowe, humor). „Przemó
wienia mężów stanu" natomiast, najczęściej zamieszcza się automatycznie 
wtedy, gdy są wygłoszone i z reguły należą do pozycji całkowicie unieza
leżnionych od woli redakcji; ukazują się wszędzie, różniąc się między 
sobą w różnych politycznych i formalnych typach dzienników jedynie 
obszernością i towarzyszącą im oceną. 

Podsumowując ten rozdział można stwierdzić, że decydującą przewagę 
w polskiej prasie terenowej ma wypowiedź dziennikarska. Można jednak 
przypuszczać, że w województwach posiadających silniejsze środowiska 
naukowe, literackie i artystyczne, sytuacja ta będzie częściowo odmienna. 
Ogólna proporcja zaś „wypowiedzi niedziennikarskiej" wydaje się kształ
tować w trzech tradycyjnych typach polskich dzienników zgodnie z inten
cjonalną funkcją. Np. w Wieczorze Wybrzeża — zajmuje ona znacznie 
mniej miejsca niż w pismach partyjnych i „czytelnikowskich". Te dwa 
ostatnie typy gazet mieszają się w tej kategorii z sobą dość chaotycznie, 
lecz zbyt mała reprezentacja pism „czytelnikowskich", uniemożliwia for
mułowanie dalej idących wniosków. Wewnętrzne rozwarstwienie kategorii 
„wypowiedzi niedziennikarskich" ukazuje dalszą zgodność z założeniem 
dysponenta: popołudniówka Wieczór Wybrzeża streszcza do minimum 
wszelkie przemówienia (tabl. 4). Niewytłumaczona jest natomiast jej re
zygnacja z współpracowników i ucieczka od „listów czytelników", mimo 
iż charakter pisma zdaje się zakładać owo bardzo bliskie współżycie ze 
swymi odbiorcami. 

Tradycyjny już prymat w kategorii „ogłoszenia i reklamy" przypada 
pismom „czytelnikowskim". Pozostałe wielkości natomiast są chaotyczne, 
dość przypadkowe najprawdopodobniej, i wymagają dalszych badań tak 
historycznych jak i porównawczych. Obecnie możemy stwierdzić jedynie 
niewytłumaczalną przypadkowość, zbyt dużą chyba w kategoriach, o któ
rych nie decyduje napór życia, ale właśnie świadome działanie redaktora, 
nadającego charakter swemu pismu. (Myślę w tym wypadku o ogłosze
niach, reklamie, komunikatach itp.) 

Również „wypowiedź łączna" (tabl. 3) w badanych pismach kształtuje 
się rozmaicie i można o niej właściwie powiedzieć wszystko to, co powie
działam już przy okazji omawiania potrzeby skupiania wokół pisma 
współpracowników. Pewne jest jednak to, że wywiad częściowo przynaj
mniej wyrównuje na łamach pism nieobecność wszelkiego rodzaju uczo
nych, działaczy i fachowców. Przebadane pisma nie są podobne do siebie 
w tej kategorii. Być może, każdy z dzienników ma w tym względzie wła
sne upodobania lub niechęci. Jeśli poprzednie elementy: „wypowiedzi 
dziennikarskie" i „wypowiedzi niedziennikarskie" w zasadzie utrzymy
wały się blisko siebie (poza Wieczorem Wybrzeża i Dziennikem Bałtyckim) 
tutaj różnice są bardzo znaczne. Powierzchnia zajęta w jednym piśmie 
przez kategorię „wypowiedzi łącznej" — dwu, a nawet trzykrotnie prze
wyższa ją w innym (np. Trybuna Opolska i Głos Olsztyński). Czy zaś jest 
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to wielkość duża, mała, czy wystarczająca, nie da się odpowiedzieć teraz, 
gdy po raz pierwszy dysponujemy danymi porównawczymi, a i to w nie
wielkim zakresie. Zagadnienie to bowiem wymaga o wiele szerszego ma
teriału empirycznego również z dziedziny badań percepcji treści praso
wych. 

3. S t r u k t u r a r o d z a j o w a . 
Omawiając ogólne proporcje ,,wypowiedzi dziennikarskich" i „niedzien-

nikarskich" pominęłam celowo dalszą, również autorską charakterystykę 
pierwszej, gdyż omówienie jej łączy się merytorycznie z niniejszym roz
działem. 

T a b 1. 5. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez wypowiedź re
dakcyjną, pozaredakcyjną agencyjną (dalszy podział wypowiedzi dziennikarskiej) obli
czone na podstawie pełnej próbki przyjętej jako reprezentacja dla roku (w odsetkach). 
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Otóż ta, zdecydowanie przeważająca wypowiedź dziennikarska wychodzi 
przede wszystkim spod piór stałych (etatowych) pracowników redakcji. 
Jak wynika z tablicy, pozycja ta podnosi się w miastach, posiadających 
liczniejsze środowiska dziennikarskie (Wrocław, Gdańsk i z przyczyn dość 
niezrozumiałych Olsztyn) oraz uzasadnia sformułowaną poprzednio tezę, 
iż na nikłą wielkość „wypowiedzi niedziennikarskiej" ma na pewno wpływ 
nieobecność potencjalnych autorów, tak jak nieobecność innych redakcji 
ogranicza możliwość rozszerzenia współpracy dziennikarzy. Zaprezento
wana analiza jest szczególnie ważna dla zrozumienia trudności zespołów, 
pracujących w warunkach izolacji i zdania na własne siły. Wcześniej czy 
później takim redakcjom grozi skostnienie i szarzyzna — a jeśli jej uni
kają, zasługa ich jest o wiele większa niż zespołów pracujących w środo
wiskach intelektualnie zróżnicowanych i licznych. 

O wiele ciekawszym podziałem jest jednak na pewno klasyfikacja wy
różnionych rodzajów dziennikarskich (tabl. 6), gdyż prowadzi nas do okre
ślenia podstawowej funkcji nadawanej przez twórców swojej gazecie. 
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T a b 1. 6. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez wyodrębnione ga
tunki dziennikarskie (dalszy podział „wypowiedzi dziennikarskiej") obliczone na 

podstawie pełnej próbki przyjętej jako reprezentacja dla roku (w odsetkach) 
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Nie chcę obecnie powracać do rozważań natury ogólnej nad przyjętym 
dla opisu informacji podziałem na informację „czystą", „zbeletryzowaną" 
i „skomentowaną". Zdaję sobie sprawę z popełnianej tu nieścisłości, gdyż 
sama wyznaję pogląd, iż najczęściej pojęcie „informacji czystej" jest po
jęciem jedynie teoretycznym. Oznaczana bowiem jej mianem wypowiedź 
nabiera cech oddziaływania tak przez dobór faktów w niej zawartych, jak 
dobór faktów podanych na stronie lub w całym numerze, a wreszcie na
wet w numerach danego pisma. Silnie również może oddziaływać sam 
zarejestrowany fakt. Idzie mi jednak mimo wszystko o wydzielenie tych 
wypowiedzi, których celem pierwszoplanowym jest przekazanie skonden
sowanej wiadomości o fakcie, nie zaś jego skomentowanie i ocenienie. Spo
sób percypowania, czytanie i wreszcie oddziaływanie na odbiorcę trzech 
wymienionych form jest, jak wykazują badania, różny, różna jest technika 
pisania, różna forma pisarska, a więc są to względy dość ważne dla bada
cza i dostatecznie uzasadniające zastosowany podział. W ostatnich latach 
ponadto pojawiają się dziennikarskie formy przejściowe: wypowiedzi no
szące wszelkie cechy rejestrowania faktów, ale za pośrednictwem odmień-
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nych form podawczych, a mianowicie za pośrednictwem obrazu, nie zaś 
komunikowania. Tak tworzy się nowy gatunek, który reportażem na 
pewno jeszcze nie jest, ale którego odrębność od informacji wymaga przy
najmniej zasygnalizowania, jeśli nie wyodrębnienia. Czesi wprowadzili na 
określenie tej wypowiedzi nazwę „reporterski czlanek". W Polsce są ten
dencje do nazywania jej reportażem informacyjnym. Uważam jednak, iż 
wypowiedź ta ma o wiele więcej cech wspólnych z informacją niż z re 
portażem, a przede wszystkim spełnia podstawowe funkcje informacji — 
i to zadecydowało o przyjętym sposobie wyróżnienia i zaklasyfikowania. 
Rzecz ma się analogicznie z „informacją skomentowaną". Tyle, że tu 
mamy do czynienia z progiem publicystyki. Wątlutki komentarz jednak, 
nad którym dominuje powiadamianie o fakcie, nie predysponuje tej wy
powiedzi do oddzielenia od ogólniejszej klasy informacji. Tak więc podział 
zastosowany wskazuje na określone tendencje dzienników: zbliżania się 
do modelu pism informacyjnych lub pism opinii. 

Na podstawie przytoczonego podziału (tabl. 6) można stwierdzić, że pra
wie we wszystkich analizowanych przez nas dziennikach około 50°/o za
mieszczonych wypowiedzi należy do informacji (poza Głosem Olsztyńskim, 
który wyraźnie zatraca formę dziennika informacyjnego)' z tendencją do 
rozszerzania form pośrednich: informacji skomentowanej i zbeletryzowa
nej. Kierunek tego rozwoju zadecyduje o rozwoju omawianych dzienni
ków. Tendencja bowiem, którą w odniesieniu do pism partyjnych można 
odczytać wyraźnie (by powiedzieć cokolwiek o „czytelnikowskich" i po
południowych należałoby zwiększyć próbkę) jest różna w różnych gaze
tach. Informacja skomentowana oscyluje w okolicy 10'% (wyjątek Try
buna Opolska) natomiast informacja zbeletryzowana waha się od 0,2% 
w Głosie Koszalińskim do 1 5 % w Gazecie Robotniczej. Wobec tego faktu, 
trudno mówić o prawidłowościach — można natomiast o indywidualnych 
gustach redaktorów, które jednak bez względu na przyczyny zmieniają 
charakter dziennika. 

W grupie publicystycznej przeważa artykuł publicystyczny. Pozostałe 
gatunki, choć jak wiemy z badań percepcji, popularniejsze i łatwiejsze do 
przyswojenia, nie stanowią pozycji poważnej. Charakterystyczny nawet 
jest wręcz brak felietonu i reportażu,8) którego ilość kształtuje się naj 
prawdopodobniej w zależności od posiadania w zespole talentów reporta
żowych. O czerpaniu bowiem z zewnątrz — jak przekonaliśmy się na 
podstawie poprzednich tablic, w województwach, w których prosperuje 
zaledwie jedna redakcja — trudno myśleć. ' 

Interesujące są również studia zmian proporcji dwóch kategorii struk
tury rodzajowej: informacji i publicystyki, występującej w wyodrębnio
nych czterech okresach. Należy przy tym pamiętać, że okres od 28 kwiet
nia do 12 maja, tzw. okres I i od 13 września do 27 września, tzw. okres 
III, należą do charakterystycznych ze względu na wydarzenia, którym 
prasa codzienna musiała poświęcić całą swoją uwagę. 

8) W przypadku zapisu zerowego nie należy sądzić, że zawsze jest to zero bez
względne, tzn. że na dany temat nie ukazała się ani jedna wypowiedź. Obliczenia 
nasze ograniczają się bowiem do jednego miejsca dziesiętnego i wielkości mniejsze 
są przez nas pomijane. W wypadku np. Wieczoru Wybrzeża w kategorii: „wypowie
dzi aktywu" nasze obliczenia szczegółowe wykazują 0,01, z którego to zapisu w ze
stawieniu zbiorczym zrezygnowano. 



ZAWARTOŚĆ DZIESIĘCIU DZIENNIKÓW 25 

Z e s t a w w y k r e s ó w В 
Powierzchnia zajęta przez dziennikarskie gatunki informacyjne i publicystyczne z roz
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Glos Olsztyński 

publicystyka (ogólnie) 

informacja 

Uważna analiza zestawu wykresów pozwala na wysunięcie dwóch wnio
sków: pierwszego, stwierdzającego, że okresy charakterystyczne lub pory 
roku nie powodują zmian w strukturze rodzajowej gazety i drugiego, że 
mimo iż wewnętrzne podziały dwóch omawianych kategorii (tabl. 6) są 
różnolite i zupełnie odmiennie kształtują się w różnych redakcjach — 
w swych granicach łącznych tworzą kategorie o wielkościach stałych, na
turalnie wielkościach różnych w różnych pismach. Jedynym odstępstwem 
od tej reguły wydaje się być Dziennik Bałtycki, w którym okresowe wa
hania są znaczne i niewytłumaczalne, w każdym razie na obecnym pozio
mie badań. 

Poszukiwanie podobieństwa strukturalnego układu rodzajowego we
wnątrz każdego z trzech tradycyjnych typów pism: partyjnych, „czytelni-
kowskich" i popołudniowych, pozwala na postawienie przynajmniej pew
nej hipotezy: owo podobieństwo istnieje. Mimo iż „czytelnikowski" 
Dziennik Bałtycki i Słowo Polskie na pierwszy rzut oka niewiele różnią 
się od środkowej grupy pism partyjnych (środkowymi nazywam te pisma, 
które w układzie wzrastającym według wielkości miejsca poświęconego 
publicystyce zajmują miejsce środkowe), a informacyjna bez wątpienia 
popołudniówka Wieczór Wybrzeża zamieszcza znacznie mniej publicystyki 
od partyjnej Trybuny Opolskiej, gazety dość szczególnej w tym wzglę
dzie. Jeśli tylko zrobimy kilka dodatkowych obliczeń przekonamy się, iż 
na pismo partyjne przypada średnio 13,8% publicystyki, na „czytelnikow-
skie" zaś i popołudniowe 8,3'%. Nie należy tu jednak zapominać, że skoro 
ustawimy powierzchnię zajmowaną przeciętnie przez publicystykę w ba
danych pismach partyjnych w porządku zstępującym-od największej do 
najmniejszej, to otrzymamy ogromną rozpiętość od 22% (Głos Olsztyński) 
do 5,5% (Trybuna Opolska). Niemniej można stwierdzić, że dzienniki par
tyjne są wyraźniej zorientowane na kształtowanie postaw niż na informo
wanie. Gdy natomiast zastanowimy się nad wspomnianą rozpiętością tej 
wielkości wśród gazet partyjnych, nasuwa się przypuszczenie, iż decyduje 
tu w dużej mierze przypadek i to, że proporcje układają się mimo woli 
i świadomości redagujących. 

Do ogólnego sformułowania funkcji pełnionych przez pismo, analiza 
wielkości podanych w tabl. 6 i zestawie wykresów В nie wystarcza, mimo 
że jest jego podstawą. Jak stwierdziłam poprzednio, informacja zajmuje 
około 50% powierzchni omawianych dzienników, publicystyka od 2 do 
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20°/o, ale pozostałe 30—40% należące do wypowiedzi niedziennikarskiej 
pełni jedną z dwóch funkcji przysługujących wyodrębnionym teraz rodza
jom lub też pełni funkcję rozrywkową. Dlatego w następnym rozdziale 
przejdę do klasyfikacji już nie rodzajowej, ale funkcjonalnej. Obszerna 
bowiem powyższa dygresja — niemniej jedynie dygresja — spowodowana 
faktem, iż kryterium wyróżniającym podstawowe rodzaje dziennikarskie 
jest właśnie pełniona przezeń funkcja — nie wyczerpuje zagadnienia. 
4. S t r u k t u r a t e m a t y c z n a . 

Rozdział ten, tak jak i poprzednie, rozpoczynam od wstępnych danych 
(tabl. 7) umożliwiających poznanie podstawowego, wyjściowego rozkładu 
kategorii tematycznych badanych dzienników, z których następnie każda 
poddana jest szczegółowemu oglądowi. 
T a b l . 7. Przedstawienie ilościowe podstawowych kategorii tematycznych obliczone 

na podstawie pełnej próbki przyjętej jako reprezentacja dla roku (w odsetkach) 

T e m a t y k a 

P r o b l e m a t y k a 
życia w grup ie 
p r c s t e j 
P r o b l e m a t y k a ży
cia w grupie zło
żonej 

Zjawiska p r z y 
rody 

Ogłoszenia, r e 
k lamy, nekrologi 
k o m u n i k a t y 

Roz rywki u m y 
słowe i l i t e r a tu ra 

Inne 

O g ó ł e m : 

T
ry

bu
na

 
O

po
ls

ka
 

4,1 

75,7 

0,4 

10,9 

5,0 

3,9 

100,0 

G
az

et
a 

R
ob

ot
ni

cz
a 

7,3 

70,2 

0,5 

11,8 

9,5 

0,7 

100,0 

Sł
ow

o 
Po

ls
ki

e 

6,3 

70,5 

0,5 

17,5 

3,5 

1,7 

100,0 

G
az

et
a 

Zi
el

on
og

ór
sk

a 

5,7 

73,8 

0,6 

12,1 

4,2 

3,6 

100,0 

G
ło

s 
Sz

cz
ec

iń
sk

i 

3,5 

73,6 

— 

13,0 

4,2 

5,7 

100,0 

G
ło

s 
K

os
za

liń
sk

i 
6,0 

78,3 

1,2 

9,2 

5,2 

0,1 

100,0 

G
ło

s 
W

yb
rz

eż
a 

3,8 

74,9 

0,4 

12,2 

5,1 

3,6 

100,0 

D
zi

en
ni

k 
B

ał
ty

ck
i 

7,4 

58,0 

1,0 

26,1 

3,7 

3,8 

100,0 

W
ie

cz
ór

 
W

yb
rz

eż
a 

14,9 

69,0 

1,6 

8,6 

5,0 

— 

G
ło

s 
O

ls
zt

yń
sk

i 

5,4 

63,5 

1,3 

10,4 

7,0 

12,4 

100,0 100,0 

Uwaga: wysoki i różny w różnych tytułach procent kategorii „inne" wynika ze 
wspomnianego na wstępie wpływu subiektywizmu na klasyfikację. 

Nie pora jeszcze obecnie na wyciąganie wniosków, dotyczących typu 
omawianych dzienników, mimo iż sporo uwag nasuwa się po uważnym 
przestudiowaniu już tego prostego, bardzo ogólnego schematu proporcji. 
Wyjaśnienia bowiem wielu tutaj zaledwie zarysowanych problemów na
leży szukać w szczegółowym rozwarstwieniu poszczególnych klas tabl. 7, 
której zasadniczym celem jest właśnie ukazanie w sposób bardzo ogólny 
tematyki, która omawiana drobiazgowo, niezsumowana mogłaby nie da
wać obrazu dość przejrzystego i prostego. Rozpoczynam od „problematyki 
grupy prostej", inaczej zwanej „prywatną". 
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T a b ! 8. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez poddziały kate
gorii „Zagadnienia życia w grupie prostej" obliczone na podstawie pełnej próbki, 

przyjętej jako reprezentacja dla roku (w odsetkach) 

T e m a t y k a 

w y p a d k i 

czyny 

osobowości 

gospodars two 
domowe 

sex 

O g ó ł e m : 

„ p r y w a t n e " 
lokalne 

„ p r y w a t n e " 
ogólnokra jowe 

„ p r y w a t n e " 
zagran iczne 
„Wschód" 

„ p r y w a t n e " 
zagraniczne 
„Zachód" 

O g ó ł e m : 

T
ry

bu
na

 
O

po
ls

ka
 

1,4 

0,7 

0,1 

1,4 

0,5 

4,1 

1,9 

0,6 

0,2 

1,4 

4,1 

G
az

et
a 

R
ob

ot
ni

cz
a 

1,2 

1,5 

2,0 

2,1 

0,5 

7,3 

4,7 

1,3 

0,1 

1,2 

7,3 

Sł
ow

o 
Po

ls
ki

e 

1,8 

1,3 

1,6 

1,1 

0,5 

6,3 

3,0 

1,0 

0,1 

2,2 

6,3 

G
az

et
a 

Z
ie

lo
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gó
rs

ka
 

0,8 

2,4 

2,2 

0,1 

0,2 

5,7 

1,8 

1,0 

1,4 

1,5 

5,7 

G
ło

s 
Sz

cz
ec

iń
sk

i 

0,4 

1,7 

1,0 

0,3 

0,1 

3,5 

1,5 

0,9 

0,1 

1,0 

3,5 

G
ło

s 
K

os
za

liń
sk

i 

0,5 

3,8 

1,4 

0,3 

6,0 

1,3 

3,0 

0,3 

1,4 

6,0 

G
ło

s 
W

yb
rz

eż
a 

1,0 

1,8 

1,0 

— 

3,8 

1,9 

0,5 

0,2 

1,2 

3,8 

D
zi

en
ni

k 
B

ał
ty

ck
i 

1,0 

2,1 

4,0 

0,1 

0,2 

7,4 

3,4 

1,4 

0,4 

2,2 

7,4 

W
ie

cz
ór

 
W

yb
rz

eż
a 

3,2 

6,6 

4,7 

0,4 

14,9 

6,4 

2,4 

0,5 

5,6 

14,9 
G

ło
s 

O
ls

zt
yń

sk
i 

0,6 

2,2 

2,4 

0,2 

— 

5,4 

2,8 

1,4 

0,4 

0,8 

5,4 

Z e s t a w w y k r e s ó w С 
Proporcje tematyki „grupy prostej" do tematyki „grupy złożonej" przedstawione po
równawczo w ciągu czterech wybranych okresów: łącznie w tygodniu i w niedzielę. 

Trybuna Opolska Trybuna Opolska Gazeta Robotnicza 
(przedstawienie łączne) (niedziela) (przedstawienie łączne) 

9E5 927 
93,7 9 0 9V 

m m 
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Gazeta Robotnicza 
(niedziela) 

92.9 650 92.2 

1 

Słowo Polskie 
(przedstawienie łączne) 

Słowo Polskie 
(niedziela) 

9Z& 

J2i 
I 

|7,3| 
12 

92.9 92.8 

Gazeta Zielonogórska 
(przedstawieme łączne) 

Gazeta Zielonogórska 
(niedziela) 

Głos Szczeciński 
(przedstawienie łączne) 

[ ' 
! 

9-*7 

IJ5.3 H 

514 

Щть Кб 

95 ч 

fens 

96.1 
9\Ч 90,î 

.,_..,. 
ИШ^Щт 

91.2 

*«r-

93.0 

i—il 

96.7 

•ŁUJBZ 

9b,6 

Ш2аШ 

97 Л 

m2-9 m 

97,5 

»id» 
к E 

Głos Szczeciński 
(niedziela) 

Glos Koszaliński 
(przedstawienie łączne) 

Glos Koszaliński 
(niedziela) 

979 96,4 979 96.6 S%3 ß&5 944 95,6 6Л4 



30 IRENA TETELOWSKA 

Glos Wybrzeża 
(przedstawienie łączne 

9e>7 96.4 

Głos Wybrzeża 
(niedziela) 

9M 965 965 

Dziennik Bał tycki 
(przedstawienie łączne) 

9Q6 93.6 34Д «13 

Dziennik Ba ł tycki 
(niedziela) 

ôô-i 94.5 943 9Q6 

19.41 
W 

Wieczór Wybrzeża 
(przedstawienie łączne) 

849 Ô4.7 

I 

65.4 84,6 

Ш ^ Н Д 4 | 

Ж Ш 

Wieczór Wybrzeża 
(niedziela) 

95.4 85,5 äaa 

Głos Olsztyński 
(przedstawienie łączne) 

9S2 

ą4£i 
I 

9*7 

| 4 ł | 
I 

940 953 

|6.0| 
Ж 

| 6 7 | 

12 

Głos Olsztyński 
(niedziela) 

96.9 94.1 93,7 

p r o b l e m a t y k a 
g r u p y pros te j 
i nna 
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Z ukazanych w tablicy i w wykresach proporcji wynika, iż główny cię
żar zainteresowania wszystkich omawianych gazet stanowi.życie kolekty
wów, ewentualnie ta część życia jednostki, która wyznaczana jest przez 
kolektyw. Jednostką interesuje się gazeta tylko jako elementem zbioro
wości — z punktu widzenia zbiorowości. A jeśli już osoba prywatna 
wchodzi na łamy to najczęściej wtedy, gdy dokona czynu bohaterskiego, 
przestępstwa lub zdarzy się jej wypadek. 

I tak jak powiedziałam poprzednio nie staram się tego faktu oceniać. 
Być może wyrasta on z głębokich przyczyn pełnienia przez prasę polską, 
lub może nawet przez prasę socjalistyczną w ogóle (odnoszącą się raczej 
do ogółu, do narodu i zbiorowości) szczególnego zadania 9). Dalszym argu
mentem potwierdzającym powyższy sąd będą tablice następne (tabl. 9 i 10) 
przedstawiające proporcje grup tematycznych w ramach problematyki 
„grupy złożonej". Mówiąc o tym wybiegam coprawda w przód, ale 
warto już teraz zwrócić uwagę na fakt, iż zagadnienia państwa, polityki 
międzynarodowej i wewnętrznej, jak też zagadnienia produkcji wysuwają 
się zdecydowanie na plan pierwszy, podczas gdy (pomijając już sprawy 
czysto osobiste) nawet problematyka życia społecznego ,,poza pracą", 
a więc ta część życia człowieka, która nie jest bezwzględnie determino
wana i podporządkowywana interesom zbiorowości zajmuje drugoplanowe 
miejsce. 

Wydaje się, iż (intuicyjnie wyczuwając zamierzony przez dysponenta 
cel) w zakresie tej właśnie kategorii tematycznej powinna leżeć zasadni
cza różnica między trzema tradycyjnymi typami naszych dzienników. Jeśli 
wykreślilibyśmy linię, na jednym końcu której znajdowałby się dyspo
nent (nadawca — Nd) uosabiający interes ogółu, na drugim końcu zaś 
masowy odbiorca (Od) — z tym, że środkowe punkty linii wyznaczałyby 
stopień zainteresowania sprawami ogółu lub jednostki — zrozumielibyśmy, 
że analizowane przez nas pisma nie wykazują czystych i zróżnicowanych 
typów. Są właściwie do siebie podobne, a jeśli nawet istnieje między 
pierwszym i ostatnim duża rozpiętość (14% „problematyki prywatnej" 
w Wieczorze Wybrzeża i 3,5'% w Glosie Szczecińskim) to przechodzenie 
w obrębie grupy typologicznej ma charakter łagodny i zacierający różnicę. 

o 

N d I ! I I I I I ! i X i ***•••• O d 
100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

Punkty na wykresie oznaczają skupienie dzienników ( ф pisma partyjne; 
X pisma popołudniowe; O pisma „czytelnikowskie") z tym, że stopień od
dalenia od ,,Od"wyznacza procent miejsca, które poświęca się danej — 
w tym wypadku tzw. „prywatnej" problematyce. Przypuszczam, że roz
szerzenie tego schematu w tablicę ujmującą wszystkie polskie dzienniki 
i masowe tygodniki, w tablicę znacznie uszczegółowioną (np. wyodrębnia
jącą również wypowiedzi krytyczne z uwzględnieniem czego lub kogo one 
dotyczą) pozwoli na ukazanie pustych miejsc wydawniczych, czyli wykaże 
brak zróżnicowania wydawanych pism i zbytnie zagęszczenie typów jed
nostajnych. 

9) Interesujące byłoby zestawienie z 'dziennikami zagranicznymi i polskimi dzien
nikami centralnymi. 
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Badane gazety — bez względu na reprezentowany typ tradycyjny — 
znalazły się tuż obok siebie (poza Wieczorem Wybrzeża, którego odosob
niony przykład nie pozwala na uogólnienia). Być może, że jest to rys cha
rakteryzujący dzienniki w ogóle, być może, że inaczej ułożą się proporcje 
tematyczne w magazynach i tygodnikach. Warto jednak na zagadnienie to 
zwrócić uwagę, gdyż wydaje się ono szczególnie charakterystycznie różnić 
prasę socjalistyczną od kapitalistycznej, wykazując zresztą stałą tendencję 
wzrastania kategorii „prywatnych" w tej ostatniej. 

Zbyt skąpy jest materiał badawczy, by cokolwiek twierdzić z całą pew
nością, chciałabym się tu jedynie odwołać do badań Galuppa nad upodo
baniami czytelniczymi, badań prowadzonych równocześnie z analizą za
wartości dziewięciu wielkich magazynów amerykańskich w latach 1947 
i 1957 10). Wykazały one mianowicie przesuwanie się zainteresowań czy
telniczych właśnie w kierunku jednostki, rodziny, a nawet wręcz siebie 
samego: pielęgnacji swego zdrowia, urody, domu, organizacji wypoczynku 
itp. W dziesięcioleciu między badaniami skurczyła się znacznie np. tema
tyka ogólnokulturalna ustępując miejsca problematyce, skrótowo przez 
nas nazwanej „prywatną". To ona stała się najbardziej poczytna i od
biorcy nie przeszkadza nawet jej obszerność. Wbrew mniemaniu, że ide
ałem prasy naszego stulecia jest taka jej forma, która ułatwia czytanie 
,,w biegu" — tę tematykę czyta się i przyswaja zawsze, nawet w dużych 
dawkach jednorazowych. 

Zainteresowanie prywatnym życiem bliźniego, wzrastające wraz z wzra
staniem pozycji społecznej tegoż bliźniego — jest być może w Stanach 
Zjednoczonych spowodowane również szeregiem względów politycznych. 
Weźmy choćby problem wyborów. Ponieważ prezydent nie jest niczym 
zobowiązany do zachowania programu przedstawionego przed wyborami —• 
wyborcy szukają gwarancji postępowania kandydata w jego charakterze, 
w stosunku do żony, matki, religii itp., o czym prasa szczegółowo infor
muje nie tylko dla czczej sensacji. Stąd zdarza się czasem, że rozwiedzeni 
przegrywają wybory. 

Są to wszystko niewątpliwie zagadnienia odmiennie kształtujące się 
w ustroju socjalistycznym, ale chyba nie całkowicie. Owo bowiem zainte
resowanie samym sobą, swym zdrowiem, odpoczynkiem, rodziną jest — 
można przypuszczać — wynikiem współczesnej cywilizacji, nie zaś ustroju. 
Nie chcę jednak uciekać tak daleko w sferę hipotezy — poprzestaję więc 
na wskazaniu konieczności podjęcia badań socjologicznych, które przynio
słyby nam odpowiedź na te wszystkie nierozwiązane dotąd pytania i uka
zały zachodzące u nas rzeczywiste tendencje tych zjawisk. Wynik zaś 
ostateczny badań połączonych pozwoli na formułowania sądów o charak
terze normatywnym. 

Zaprezentowane tablice i wykres dostarczają rówTnież materiału (prócz 
substratu do rozważań dotyczących wielkości miejsca zajmowanego ogól
nie przez kategorię „prywatne") do sporządzenia szczegółowego opisu za
chowania się wydzielonej i omawianej właśnie kategorii tematycznej 
(wraz z jej poddziałami), w obrębie wszystkich badanych gazet tak w dni 
powszednie jak i w niedziele, kiedy to człowiek wyłączony z pracy zda
wało by się jeszcze chętniej zwróci się do spraw osobistych. 

10) J. E. Elison, F. T. Gosser „Non Fiction Magazine Articles..." Journalism Quar
terly 1959 Winter. 
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Ponieważ zestaw wykresów podany jest w układzie geograficznym, do 
dalszych porównań sporządzono spis badanych gazet w porządku zstępu
jącym, zaczynając od tytułów poświęcających najwięcej miejsca proble
matyce prywatnej . Układ ten przedstawia się w sposób następujący: 

Okres łączny: niedziele: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Wieczór Wybrzeża 
Dziennik Bałtycki 
Gazeta Robotnicza 
Słowo Polskie 
Głos Koszaliński 
Gazeta Zielonogórska 
Głos Olsztyński 
Trybuna Opolska 
Głos Wybrzeża 
Głos Szczeciński 

Gazeta Robotnicza 
Wieczór Wybrzeża 
Głos Koszaliński 
Dziennik Bałtycki 
Gazeta Zielonogórska 
Słowo Polskie 
Glos Olsztyński 
Trybuna Opolska 
Głos Wybrzeża 
Głos Szczeciński 

Tak więc — wydaje się — iż w sposób najbardziej prawidłowy popo-
łudniówka wysuwa się na pierwsze miejsce zestawienia. Blisko niej pla
sują się dzienniki „czytelnikowskie", lecz bezwzględny ich prymat w tym 
względzie odbiera Gazeta Robotnicza, wybijająca się w niedzielę na pierw
sze miejsce i mącąca tym samym zarysowujące się odmiennie funkcje 
i typ pism partyjnych i „czytelnikowskich". 

W świetle tego faktu upada częściowo postawiona hipotetycznie w in
nym miejscu tej pracy teza, iż dzienniki partyjne wydawane jako jedyne 
dzienniki w danym terenie, przybierają różnorakie funkcje, przysługujące 
być może szczególnie gazetom popołudniowym. Trzeba ją więc częściowo 
zmodyfikować: dzienniki wydawane jako jedyne w województwie przyj
mują funkcje gazet popołudniowych niekonsekwentnie — np. w szacie 
graficznej (p. Trybuna Opolska) zachowując klasyczny model tematyczny 
lub odwrotnie (p. Gazeta Robotnicza). Ową tendencję zaś zmiany funkcji 
obserwujemy w wojewódzkich gazetach partyjnych w ogóle, nie zaś jedy
nie w ukazujących się jako jedyne dzienniki terenowe. Pozwala na takie 
rozszerzenie sądu właśnie obserwacja Gazety Robotniczej. 

Pozostałe dzienniki partyjne (większość ich) zajmują konsekwentnie 
niższe miejsca w przedstawionym ciągu. Dwa ostatnie zaś: Glos Wybrzeża 
i Glos Szczeciński zdają się potwierdzać tezę, iż bardziej konsekwentny 
typ pisma jest możliwy do zachowania tam, gdzie różne inne dzienniki 
zaspokajają pozostałe potrzeby czytelnicze. 

Analiza porównawcza ciągu w okresie łącznym i w niedzielę ukazuje 
ponadto ciekawą tendencję: wszystkie gazety, które zajmują wyższe miej
sca w ciągu łącznym spadają w niedzielę i odwrotnie. Być może, iż zja
wisko to jest częściowo spowodowane chęcią wymiennego uzupełniania 
się: gdy np. Gazeta Robotnicza rozszerza tematykę prywatną, Słowo Pol
skie ją ogranicza. Podobnie zachowuje się Wieczór Wybrzeża, Dziennik 
Bałtycki i Glos Wybrzeża. Pewnej odpowiedzi mogłyby tu dostarczyć je
dynie badania monograficzne prasy wojewódzkiej, analizujące właśnie 
problem uzupełniania się już nie ogólnie tematycznego, ale w zakresie 
szczegółowego pochodzenia zamieszczanej problematyki.11) 

n) Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych projektuje rozszerzenie uzyskanych 
wyników ogólnych i opracowanie w roku 1962 typologicznych studiów monograficz
nych nad dziennikami ukazującymi się w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu 
i Katowicach. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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To zaś, co obecnie można powiedzieć na pewno to to, że niedzielne n u 
mery dzienników partyjnych wyraźnie skłaniają się do przejmowania 
niektórych funkcji magazynów (stąd rozszerzanie się m. in. tematyki pry
watnej), dzienniki „czytelnikowskie" zaś mają ambicje podejmowania te
matów bliskich tygodnikom społeczno-kulturalnym (stąd zmniejszanie się 
kategorii prywatnej). Najczęściej zachowują swój model „codzienny" te 
dzienniki partyjne, które posiadają magazynowy dodatek, nawet jeśli 
przybrał on postać samodzielnego pisma (np. szczeciński 7 Dzień Ty
godnia). 

Zwraca uwagę fakt, że cztery ostatnie miejsca zacytowanego wyżej ciągu 
zajęły dzienniki partyjne, w których proporcje miejsca oddawanego kate
gorii „prywatne" w niedzielę i w okresie łącznym są identyczne. 

Pomijam w niniejszej pracy (z braku miejsca) szczegółową analizę inte
resującej nas obecnie kategorii tak w rozbiciu tematycznym, jak i w cha
rakterystyce geograficznej wraz z zachodzącymi w wyodrębnionych czte
rech okresach zmianami. Warto jednak wskazać w oparciu o tabl. 8 to, co 
nasuwa się nawet w pobieżnym jej odczytywaniu. A więc w większości 
analizowanych pism dostrzegamy zarysowującą się tendencję do zajmo
wania pozycji gazety lokalnej. Najsłabiej reprezentowana jest problema
tyka prywatna, pochodząca ze „Wschodu", czyli z bloku państw socjali
stycznych. Wyjaśnienie tej sytuacji jest na ogół proste. Jeśli bowiem pra
wie wszystkie wypowiedzi zaliczane do tej kategorii, a będące pochodzenia 
zagranicznego, czerpane są z rodzimych gazet, to prasa zachodnia obfitu
jąca w te tematy — jest rzecz prosta — siłą bezwładu majoryzowana. 

Z upływem lat przechodziła problematyka prywatna w prasie światowej 
znaczne ewolucje. Kiedyś składały się na nią jedynie rubryki towarzyskie, 
opisy strojów lub rodzinnych skandali. Celująca w owym wdzieraniu się 
w tak pojęte sfery rodzinne prasa amerykańska zmienia obecnie w znacz
nej mierze swój profil. Dziś dzienniki (naturalnie nie mówię o brukow
cach) przez problematykę prywatną rozumieją zdrowie osobiste, gospo
darstwo domowe, wychowanie dzieci, szkice osobowościowe, doświadczenia 
z pierwszej ręki itp.12), a więc to wszystko na co Galupp stwierdził rosnące 
zapotrzebowanie i co przekształca stosunek do tematyki osobistej i wreszcie 
ją samą. 

U nas — jak starałam się wykazać w tym rozdziale — różnie bywa z tą 
problematyką i jestem nawet skłonna mniemać, iż nie zawsze udaje się 
redakcjom w ciekawy sposób wprowadzić na szpalty prywatne życie czło
wieka różnych klas społecznych. Kończy się to najczęściej (przynajmniej 
w prowincjonalnej prasie codziennej) schematycznymi sylwetkami nie na
leżącymi do materiałów najbardziej poszukiwanych przez czytelnika. 

Przechodząc do dalszych rozważań nad następnym elementem tabl. 7, 
strukturą wewnętrzną kategorii „problematyka życia w grupie złożonej" 
konieczna jest wyjściowa prezentacja tabelaryczna wielkości wyodrębnio
nych płaszczyzn. 

12) Wydzielone kategorie cytuję wiernie za wspomnianymi badaniami amerykań
skimi. 
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T a b 1. 9. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez szczegółowe kate
gorie tematyczne, obliczone na podstawie pełnej próbki, przyjętej jako reprezentacja 

dla roku (w odsetkach). 
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Ta bardzo szczegółowa analiza jest przydatna jedynie w zestawieniu 
z tablicą następną (10) sumującą rozdrobnione kategorie. Są one obydwie 
dla siebie wzajemnym komentarzem z tym, że tabl. 10 umożliwia ponadto 
porównanie naszych badań ze wszystkimi badaniami stosującymi konwen
cjonalną dwunasto-, czternastoelementową kategoryzację. Z tych dwóch 
tablic można ponadto odczytać podstawowe funkcje, których pełnienie 
zakłada w odniesieniu do omawianych dzienników dysponent i redaktor. 

T a b l . 10. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez kategorie tema
tyczne konwencjonalne, obliczone na podstawie pełnej próbki przyjętej jako repre

zentacja dla roku (w odsetkach) 
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Dla wyjaśnienia warto dodać, że na tematykę p o l i t y c z n o - s p o 
ł e c z n ą składają się następujące kategorie szczegółowe: polityka, dzia
łania wojenne, ideologia, aparat państwowy, więź narodowa, stowarzy
szenia niepolityczne; na tematykę e k o n o m i c z n ą produkcja środków 
produkcji i konsumpcji oraz usługi. Tematyka k u l t u r a l n o - o ś w i a 
t o w a obejmuje naukę i technikę, kulturę i sztukę, masową informację, 
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oświatę i wychowanie oraz gospodarstwo domowe; tematyka s p o r t o 
w o - t u r y s t y c z n a dwie uwidocznione w łącznej nazwie kategorie; 
o b y c z a j o w a — obyczajowość, życie religijne, modę i osobowości; 
s e n s a c y j n o - k r y m i n a l n a — wypadki, czyny, sex. Pozostałe ka
tegorie nie wymagają komentarzy — prócz może rubryki „inne", na którą 
w tabl. 10 złożyły się dodatkowo „zjawiska przyrody", a która różni się 
znacznie w różnych pismach na skutek subiektywnego kwalifikowania, do
konywanego różnie przez różnych członków zespołu badawczego. 

Analiza przytoczonych wielkości pozwala na jedno niezaprzeczalne 
stwierdzenie: w większości badanych pism zdecydowanie przeważa tema
tyka polityczno-społeczna. Wyjątek stanowi tutaj Gazeta Robotnicza i Wie
czór Wybrzeża, w których dominuje tematyka kulturalno-oświatowa, oraz 
Dziennik Bałtycki, który największą ilość miejsca oddaje ogłoszeniom. Jest 
jednak jeden fakt, który z zastosowanego tu ogólnego podziału s truktury 
zwartości nie wynika, ale po który warto sięgnąć i kiedyś — być może — 
ukazać również w proporcjach liczbowych. Otóż wypowiedzi ogólnie na
zwane polityczno-społecznymi w przeważającej mierze pochodzą z agencji 
(PAP) i stanowią tzw. depeszowe strony pism. Dokładniejszy obraz tego 
stanu rzeczy ukazuje tabl. 9. „Polityka" to w około 80—90% materiały 
PAP, „działania wojenne" w około 90%, natomiast pozostałe rubryki wcho
dzące w zakres kategorii połączonej jako tematyka polityczno-społeczna 
(tabl. 10) są niewielkie. Nikłością powierzchni wręcz zdumiewa np. „ideo
logia" — do której prymatu nie dopuszczają zupełnie pisma partyjne (nad 
dziennikami popołudniowymi i „czytelnikowskimi") z tym, że we wszyst
kich zajmuje ona miejsce znikome. Również nie wydaje się pełnić znacz
niejszej roli kategoria tematyczna wydzielona jako „więź narodowa" — co 
zaskakuje tym więcej, że przedmiotem naszego zainteresowania jest prasa 
zachodnich i północnych ziem polskich, prasa, od której logicznie wyma
gałoby się pełnienia tej właśnie szczególnej funkcji. 

Obecnie, czas chyba na pewne podsumowanie: otóż wydaje się, że co
dzienna, prowincjonalna prasa Ziem Zachodnich jest w głównej mierze 
informatorem politycznym, przekazującym informacje agencyjne z zakresu 
politycznych wydarzeń międzynarodowych i krajowych. Ciekawe jest usta
wienie (podobnie jak to robiliśmy przy analizie kategorii „prywatne") 
interesujących nas pism w ciąg, zaczynający się od tytułu poświęcającego 
tematyce polityczno-społecznej najwięcej miejsca. Uzyskujemy w ten spo
sób bardzo zbliżone odwrócenie ciągu, który dla ułatwienia nazwę „pry
watnym" (ciąg do tabl. 8). Uzyskane w ten sposób poznanie pozwala na 
stwierdzenie, iż pisma „czytelnikowskie" i popołudniówki zamieszczają 
konsekwentnie mniej materiałów politycznych od pism partyjnych. 

„Polityka" Tematyka polityczno-społeczna 
(tab. 9) (tabl. 10) 

Trybuna Opolska 1. Głos Koszaliński 
Głos Szczeciński 2. Głos Szczeciński 
Głos Koszaliński 3. Gazeta Zielonogórska 
Gazeta Zielonogórska 4. Trybuna Opolska 
Głos Olsztyński 5. Głos Olsztyński 
Głos Wybrzeża 6. Głos Wybrzeża 
Słowo Polskie 7. Słowo Polskie 
Gazeta Robotnicza 8. Gazeta Robotnicza 
Dziennik Bałtycki 9. Dziennik Bałtycki 
Wieczór Wybrzeża 10. Wieczór Wybrzeża 



38 IRENA TETELOWSKA 

Jak we wspomnianym powyżej ciągu, tak i tu Gazeta Robotnicza wyła
muje się z ustalającego się modelu pism partyjnych, wyraźnie grawitując 
w kierunku wzorca modelowego popołudniówek i dzienników „czytelni-
kowskich". Odpowiedź na pytanie co jest tego przyczyną — wymaga do
datkowych studiów. Obecnie zaś można wysuwać dwa rozwiązania natury 
ogólnej: dzieje się tak albo z dziennikami ukazującymi się jako jedyne 
pismo wojewódzkie, a więc dążącymi do zaspokojenia wielorakich, napie
rających potrzeb czytelniczych, albo z dziennikami nie znajdującymi od
biorcy, dziennikami wypieranymi przez terenowy dziennik wydawany 
paralelnie. Które z tych dwóch rozwiązań jest udziałem Gazety Robotni
czej — nie da się jeszcze obecnie powiedzieć. 

Drugą z kolei grupę tematyczną, której większość z omawianych pism 
poświęca sporo miejsca jest tematyka ekonomiczna. Znów odwołam się 
do ciągu zbudowanego na tych samych zasadach co poprzedni. 

Tematyka ekonomiczna 
(tab. 10) 

1. 
2. 
3. 
4. 

5, 6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Słowo Polskie 
Glos Wybrzeża 
Dziennik Bałtycki 
Gazeta Zielonogórska 
Gazeta Robotnicza, Głos 
Wieczór Wybrzeża 
Trybuna Opolska 
Głos Szczeciński 
Głos Olsztyński 

Koszaliński 

Tutaj trudno o wnioski. Tradycyjne typy pism mieszają się dość przy
padkowo między sobą, z tym, że w dwóch wybijających się dziennikach 
„czytelnikowskich" przeważa zainteresowanie usługami, wchodzącymi 
w zakres ogólnej tematyki ekonomicznej. W pozostałych zaś dziennikach 
partyjnych przeważa zainteresowanie dla produkcji środków konsumpcji. 
Pewne tłumaczenie sięgające do argumentu, że niewiele pisze się o pro
blematyce ekonomicznej na terenach, w których przemysł ciężki nie przed
stawia zasadniczej pozycji, nie może się utrzymać w świetle udowodnionej 
co dopiero ambicji wszystkich omawianych dzienników do zajmowania 
pozycji pism ogólnokrajowych (p. problematyka polityczna). Ten tok ro
zumowania dowodziłby jedynie redakcyjnej niekonsekwencji. 

Pragnę jeszcze zaprezentować trzy ciągi ukazujące zainteresowanie 
omawianych dzienników dla tematyki kulturalno-oświatowej, ogłoszenio
wej i sportowej, z tym, że wyliczam je właśnie w tej kolejności w jakiej 
większość pism oddaje im pierwszeństwo. 

tyk; 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

a kulturalno-oświatowa 
(tab. 10) 

Wieczór Wybrzeża 
Głos Szczeciński 
Gazeta Robotnicza 
Trybuna Opolska 
Słowo Polskie 
Glos Wybrzeża 
Głos Koszaliński 
Dziennik Bałtycki 
Gazeta Zielonogórska 
Głos Olsztyński 

Tematyka ogłoszeniowa 
(tab. 10) 

Dziennik Bałtycki 
Słowo Polskie 
Głos Szczeciński 
Głos Wybrzeża 
Gazeta Zielonogórska 
Gazeta Robotnicza 
Trybuna Opolska 
Głos Olsztyński 
Głos Koszaliński 
Wieczór Wybrzeża 
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Tematyka sportowo-turystyczna 
(tab. 10) 

1. Wieczór Wybrzeża 
2. Glos Olsztyński 

3, 4. Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie 
5. Dziennik Bałtycki 
6. Glos Wybrzeża 
7. Trybuna Opolska 
8. Gazeta Zielonogórska 
9. Głos Szczeciński 

10. Glos Koszaliński 

Otrzymaliśmy dzięki zaprezentowanym właśnie zestawieniom pewne 
poznanie typów interesujących nas pism, ale jest ono znów — mimo 
wszystko — całkowicie niewystarczające do formułowania sądów na temat 
ich odrębności modelowej w zakresie s truktury tematycznej. I tu rów
nież — jak poprzednio — tytuły partyjne i „czytelnikowskie" mieszają 
się z sobą. Trudno odpowiedzieć dlaczego zachowują się właśnie tak, ale 
uparcie narzuca się myśl o nieuświadomionej przez redakcje przypadko
wości. Toteż należy się liczyć i z tym, że nawet większa próba (równorzęd
nie ustawiająca trzy tradycyjne typy dzienników) nie pokaże innego stanu 
rzeczy. Być może bowiem, że w zakresie s truktury tematycznej nie ma 
w pismach partyjnych i „czytelnikowskich" prawie żadnych różnic, a co 
za tym idzie nie ma większych różnic w ich funkcji nadanej. Jesteśmy 
jednak — przypuszczam — blisko ukazania konfliktu między funkcją na
daną a intencjonalną, założoną przez dysponenta, który powołując w da
nym województwie do życia dwa dzienniki miał na myśli ich uzupeł
nianie się. 

Pewną czystość i konsekwencję modelową wykazuje jedynie analizo
wana przez nas popołudniówka. Mimo iż w niektórych zestawieniach znaj
duje się bardzo blisko gazet partyjnych, to jednak w tych wypadkach 
wyraźnie one zbliżają się do niej i upodobniają do jej konsekwentnie 
kształtowanego typu. 

Konsekwentne jest (o czym zresztą poprzednio już wspominałam) za
chowanie się dzienników „czytelnikowskich" w odniesieniu do tematyki 
ogłoszeniowej. Jest to jednak — jak wiemy — polityka wydawnictwa, 
nie redakcji i ten jeden wyodrębniający je element nie wystarcza do uza
sadnienia odrębności modelowej. Nie chcemy jednak stawiać sądów zbyt 
pośpiesznie. Jeśli nawet badania większej reprezentacji potwierdzą zaryso
wującą się obecnie sytuację, przejdziemy do analizy s p o s o b u przed
stawiania tematyki (tu może bowiem leżeć różnica między pismami), s p o 
s o b u uzupełniania się tych pism, wydawanych obok siebie (opis mono
graficzny prasy wojewódzkiej), a także ich szaty graficznej, w której róż
nice zarysowały się już przy analizie proporcji powierzchni zajętej przez 
tekst, tytuł i ilustrację. 

Na zakończenie tego rozdziału pragnę jeszcze pokazać inny układ pro
porcji, a mianowicie taki, który pozwoli nam zorientować się, jak poszcze
gólne gazety oddają prymat wymienionym, najliczniejszym grupom tema
tycznym, a więc jaką funkcję pragną przede wszystkim spełniać. Wybieram 
tytuły najbardziej charakterystyczne. 
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Głos Koszaliński — tematyka: polityczno-społeczna, ekonomiczna, kulturalno-
oświatowa, ogłoszeniowo-reklamowa, sportowo-turystyczna. 

Głos Szczeciński — tematyka: polityczno-społeczna, kulturalno-oświatowa, ogło
szeniowo-reklamowa, . ekonomiczna, sportowo-turystyczna. 

Gazeta Robotnicza — tematyka: kulturalno-oświatowa, polityczno-społeczna, eko
nomiczna, ogłoszeniowo-reklamowa, sportowo-turystyczna oraz (równorzędna im jako 
wypadek jednostkowy) tematyka rozrywkowa. 

Słowo Polskie — tematyka: polityczno-społeczna, ogłoszeniowo-reklamowa, ekono
miczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna. 

Dziennik Bałtycki — tematyka: ogłoszeniowo-reklamowa, polityczno-społeczna, eko
nomiczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna. 

Wieczór Wybrzeża — tematyka: kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna, po
lityczno-społeczna, sensacyjno-kryminalna, ogłoszeniowo-reklamowa. 

Jeśli obecnie sięgnęlibyśmy po zaprezentowany we wspomnianych pra
cach metodologicznych wzór, mający na celu opis treści, formy i funkcji 
nadanej, uzyskamy dla większości gazet schemat następujący: 

T r e ś ć (kolejno j . w.), f o r m a (przeważa) informacyjna, f u n k c j a 
n a d a n a (przeważa) funkcja powiadamiania. Odwołując się natomiast 
do szczegółowej tablicy 9, można bardzo ściśle określić w jakiej mierze 
w zakresie połączonych grup dziennik jest wychowawcą, moralizatorem, 
ideologiem, popularyzatorem nauki itp. Pozostaje bez odpowiedzi pytanie 
o funkcje realnie pełnione przez omawiane dzienniki — ale to już nie 
wchodzi w zakres niniejszej pracy. 
5. C h a r a k t e r y s t y k a s t o p n i a p o l e m i c z n o ś c i i s t o p 
n i a a n o n i m o w o ś c i g a z e t y . 

Ostatni rozdział naszego sprawozdania ma na celu ukazanie — jak 
zresztą wynika z tytułu — stopnia polemiczności i anonimowości gazety. 
Obszerne komentowanie potrzeby ukazywania gazety w tych dwu aspek
tach jest przez swą oczywistość bezcelowe. Wiadomo przecież doskonale, 
że popularność pism wzrastała zawsze (bez względu na system polityczny) 
tak w Stanach Zjednoczonych (prasa pulitzerowska i zgarniacze błota) jak 
i w Polsce (r. 1956) w okresach wzmożonej krytyki, że z tych właśnie okre
sów najczęściej wywodzi się ich popularność, moda na nie itp. Ten sąd 
dotyczy wszystkich pism. Do socjalistycznej prasy partyjnej chciałoby się 
ponadto w tym względzie przyłożyć szczególną miarę, którą narzucają 
przede wszystkim teoretyczne założenia leninowskie. Analiza zawartości 
dokonywana pod tym właśnie kątem jest ponadto warunkiem dalszego 
badania tej funkcji dzienników, czyli badania stopnia skuteczności podej
mowanej przez nie krytyki — warunku związania z sobą czytelnika i do
wodu własnej solidności. 

Z omówionym zagadnieniem ściśle łączy się autorstwo wypowiedzi, gdyż 
krytyczne, nie ukazują się anonimowo. Jest to przecież problem odpowie
dzialności za własne słowo i dążenie do związywania ze sobą czytelnika 
(co w innym miejscu tej pracy omawiałam już szczegółowo). Czytelnik 
współczesny nie lubi anonimowości, a suma zaufania do określonych publi
cystów, do określonych ludzi jest właśnie zaufaniem do gazety — nie od
wrotnie. 

Były w polskiej prasie w latach czterdziestych tendencje do niepodpisy-
wania swoich artykułów, co miało manifestować jednolitość poglądów 
całej gazety. Już jednak wtedy, bez jakichkolwiek badań socjologicznych, 
po prostu za pośrednictwem listów do redakcji czytelnik składał protest 
przeciw tej praktyce. 
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Jak te zagadnienia przedstawiają się w interesujących nas dziennikach, 
przedstawia tablica 11 oraz zestaw wykresów D i E. 

T a b l . 11. Przedstawienie ilościowe powierzchni zajmowanej przez wypowiedzi 
krytyczno-polemiczne i podpisane, obliczone na podstawie pełnej próbki przyjętej 
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Słowo Polskie Gazeta Zielonogórska 
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Interesujące jest prześledzenie powiększania się ilości wypowiedzi kry
tycznych w okresie zimowym (całkowicie logicznie uzasadnione), a także 
wyraźna przewaga dzienników partyjnych nad „czytelnikowskimi" i po
południu wką, które znalazły się na ostatnim miejscu mając blisko siebie — 
jak zawsze — Gazetą Robotniczą i po raz pierwszy Glos Koszaliński. Ob
serwujemy tu wyraźną tendencję do oddzielania się tradycyjnych typów 
polskiej prasy codziennej. Ale znów uciekam od udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czy jest tych wypowiedzi ilość proporcjonalnie duża, mała czy 
wystarczająca. Brak bowiem, jak poprzednio, danych porównawczych, brak 
wewnętrznej charakterystyki tej kategorii, liczbowego zestawienia czego 
krytyka owa dotyczy — czy stawia gazetę blisko odbiorcy krytykując 
władzę, czy też blisko dysponenta krytykując odbiorcę. 

Komentarz bardzo zbliżony można dać drugiemu zestawieniu wykresów. 
Tu również Wieczór Wybrzeża, Dziennik Bałtycki i Słowo Polskie znalazły 
się na ostatnim miejscu, potwierdzając swą typologiczną odrębność. Dal
sze wnioski jednak wynikające ze szczegółowego ukazania tego aspektu 
dzienników mogą przynieść dopiero późniejsze drobiazgowe studia. 

III. ZAKOŃCZENIE 

Tak, jak zastrzegałam się już we wstępie i jak wynika z obszernego klu
cza kategoryzacyjnego zamieszczonego we wspomnianych artykułach te
oretycznych zaprezentowane opracowanie obejmuje jedynie część uzyska
nych materiałów. Z ważniejszych, całkowicie pominęłam charakterystykę 
geograficzną wypowiedzi, szczególnie istotną dla badań nad odrębnością 
typologiczną dzienników prowincjonalnych. Pytanie: czy powinny one 
informować o wydarzeniach ogólnych (do czego zresztą wykazują stałą 
tendencję np. w dziedzinie informacji politycznej) w takiej samej mierze, 
jak czynią to pisma centralne, posiadające za granicą stałych przedstawi
cieli, a więc pisma szczególnie nastawione na tematykę ogólną — czy też 
powinny być ich lokalnym uzupełnieniem z przewagą elementu lokalnego? 
Pytanie to pozostawiam na razie bez odpowiedzi. Jest to jednak problem, 
którego rozstrzygnięcie może mieć kapitalny wpływ na rozszerzenie czy
telnictwa d w ó c h dzienników: centralnego — dla wiadomości ogólnych 
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i lokalnego — dla wiadomości lokalnych. Nie można zapominać bowiem, 
że jest to sprawa niezwykle istotna ze względu na stale jeszcze niewielką 
sprzedaż dzienników centralnych. 

Również pominięto, ściśle wiążącą się z powyższym, charakterystykę 
geograficzną samej kategorii „polityka". Powiem tylko ogólnie, że i tu 
obserwujemy przewagę „polityki ogólnej" nad „lokalną". A więc pytanie, 
czy na małą sprzedaż dzienników centralnych nie ma przypadkiem wpływu 
to, iż jej wiernym odbiciem w zakresie tematyki jest dziennik woje
wódzki — należy postawić i dopracować śię nań odpowiedzi. 

Pominięto również w niniejszym opracowaniu szczegółową charakte
rystykę zachowania się wyodrębnionych kategorii w czasie czterech róż
nych okresów, jak też w numerach niedzielnych; pominięto opis elementów 
struktury graficznej, pominięto szereg drobniejszych kategorii tematycz
nych, pominięto rozważania o cechach istotnych gazety. Powyższe studium 
ma jednak — i o tym również pisałam we wstępie — dość szczególny cha
rakter ze względu na równoczesne weryfikowanie zastosowanej metody 
badawczej. 



ZDENËK SIMECEK (Praga) 

TYGODNIKI PISANE W CZECHACH I POLSCE 
W XVI W. 

Artykuł zasługuje na uwagę co najmniej z trzech powodów. 
Po pierwsze' — w roku jubileuszowym prasy polskiej podaje 
moc interesujących informacji źródłowych o poprzednikach 
gazet drukowanych. Po drugie — duża jego część poświęcona 
jest omówieniu wiadomości o Polsce i sprawach polskich, 
jakie się w tych gazetach ukazywały. Po trzecie — rozważa 
te gazety z punktu widzenia ich znaczenia dla dziejów prasy. 

! Autor polemizuje z tradycyjnymi poglądami historyków lek
ceważących rolę gazet pisanych jako podstawy rozwoju dzien

nikarstwa. 

Jeżeli przy badaniu początków prasy kładzie się szczególny nacisk na treść gazet 
i zwraca się uwagę tylko na jej recepcję przez czytelników, to zmniejsza się mo
żliwość określenia różnic typologicznych między gazetami a innymi gatunkami dru
ków, komentującymi współczesne wydarzenia, jak ulotki, pamflety, paszkwile, man
daty, kurendy i ogłoszenia urzędowe, drukowane listy, aktualne traktaty, pieśni 
historyczne, wreszcie zbiory opisów współczesnych wypadków (np. Messrelationen). 
Całość tej produkcji druków informacyjnych charakteryzują właściwie dwie cechy: 
zwięzłość i taniość, służące funkcji szybkiego i masowego rozpowszechnienia. Poza 
tym można dostrzec w tej produkcji dążenie do aktualności i powszechności w krę
gach odbiorców J). Moim zdaniem badania początków prasy z punktu widzenia iden
tyczności treści w poszczególnych gatunkach druków informacyjnych nie pozwalają 
stwierdzić, że gazety jako swoisty gatunek tych druków mają szczególne cechy. Naj
starsze zachowane gazety drukowane, wydawane w środkowej Europie, pochodzą 
z r. 1609 i już w nich można zauważyć formalne cechy nowoczesnej prasy: dążenie 
do ustalenia częstotliwości i specyficzne zestawienie wiadomości2). Tygodniki, które 
w XVII w. były bardzo rozpowszechnione w całej Europie, a drukowane nie tylko 

*) Zob. K. S c h o t t e n l o c h e r , Flugblatt und Zeitung, Berlin 1922, s. 16 n. Zob. 
także F. R o t h , Die Neuen Zeitungen in Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert, 
Leipzig 1914, s. 1 n. 

2) Zob. K. B ü c h e r , Die Grundlagen des Zeitungswesens, Tübingen 1926, s. 1, Ge
sammelte Aufsätze zur Zeitungskunde; W. S c h ö n e , Die Relation des Jahres 1609, 
Leipzig 1940, s. 7. 
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w Niemczech, Anglii, Francji, Niderlandach, Włoszech, ale także w Czechach i w Pol
sce, tworzą mniej więcej zwartą grupę typologiczną prasy i wśród historyków przyjęła 
się zgodna opinia, że historię dziennikarstwa rozpoczynają te właśnie tygodniki. 
Tymczasem ostatnio stwierdzono, że tygodniki wyprzedził miesięcznik: w r. 1597 
w Rorschach nad jeziorem Bodeńskim wydano 12 numerów Rorschacher Monats
schrift, który zawierał wiadomości z całego świata 3). 

Nie ma jednak takiej zgody między historykami co do okresu poprzedzającego 
w. XVII. Za prymityw prasowy tego okresu uważa się współczesne listy, ulotki, 
pamflety, pieśni historyczne, półroczne drukowane relacje i inne druki, najczęściej 
jednokartkowe. Twierdzenie to wydaje się być raczej nieporozumieniem. Wymie
nione bowiem gatunki są tylko pochodną formą drukowanych tygodników, od których 
różniły się raczej formą niż treścią. Najmniejsze podobieństwo z tygodnikami wy
kazują drukowane tzw. sumaryczne „Neue Zeitungen", w których wyraźnie wybija 
się tendencja do ciągłości, a które przejęły również gazetowe zestawienia wiadomości 
z współczesnych gazet pisanych. 

Wobec tego tylko gazety pisane bezpośrednio wyprzedziły drukowane tygodniki 
z początku XVII w., które niemieccy historycy określili jako gazety pocztowe. One bo
wiem ze wszystkich periodyków informacyjnych charakteryzują się najwyraźniej 
dążnością do częstotliwości regularnej i specyficznym zestawieniem wiadomości4). 

Badając rozwój gazet pod kątem widzenia ich rozpowszechnienia, dotychczasowi 
historycy prasy tradycyjnie przyjmują następujące ich cechy: 1) są płodem pracy 
dziennikarzy, tj. osób wyspecjalizowanych w redagowaniu i rozpowszechnianiu wia
domości za opłatą 5), 2) przedmiotem wiadomości są wszelkiego typu informacje z ca
łego światae), 3) dziennikarze rozpowszechniają je w celach politycznych i w ten 
sposób oddziałują na opinię publiczną1). Z tej podstawowej charakterystyki wy
nika, że gazety charakteryzuje od strony treści aktualność, a od strony rozpowszech
niania — ich popularność; aktualność zależna jest jak najbardziej od częstotliwości 
pism 8). Dopiero stworzenie regularnej łączności pocztowej w połowie XVI w. pozwo
liło osiągnąć prawidłową częstotliwość9). Historycy prasy w ten sposób określają 
istotnie podstawowe cechy nowoczesnego dziennikarstwa, pomijając jednak rozpo
wszechnianie wiadomości przez gazety pisane XVI w.10) 

3) Zob. A. D r e s 1 e r, Die ä l tes te per iodische Zei tung und Zeitschrift (Die Ror
schacher Monatsschrift von 1597), München 1953, Studien zur Frühgeschich te der 
Presse , Bd. 2. 

4) Zob. G. S t e i n h a u s e n , Die Entstehung der Zeitung aus dem brieflichen Ver
kehr, Archiv für Post und Télégraphie 1895 (przedrukowane w 1928 w Archiv für 
Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik); W. B a u e r , Die öffentliche Meinung und ihre 
geschichtlichen Grundlagen, Tübingen 1914; K. S c h o t t e n l o c h e r , Bücher be
wegten die Welt, Stuttgart 1952, Bd. 2, s. 322 n. — Do zagadnienia terminologii zob. 
G. H a h n , Der Nachrichtendienst von Pfalz-Neuburg von den Anfängen bis zum 
Verfall der geschriebenen Zeitung (1544—1637), München 1933, s. XI. 

й) О „nowelancie" pisał F. F a t t o r e l l o , II giornalismo italiano dalle origini agli 
anni 1848—1849, Udine 1937, s. 4 oraz J. K l e i n p a u l , Das Nachrichtenwesen der 
deutschen Fürsten im 16. und 17. Jahrhundert, Leipzig 1930, s. 11 n. 

e) Zob. W. H a g e m a n n , Przedmiot i zakres badań nad publicystyką, Kwartalnik 
Prasoznawczy 1957, nr 3, s. 63 n. 

7) Zob. L. B e l t r a n i, La Roma di Gregor io X I I I negli „ a w i s i " , Milano 1917. 
8) Zob. W. Bauer, o. c , s. 270; W. H e i d e , Die älteste gedruckte Zeitung, Mainz 

1931, s. 7. 
9) Liczni badacze zajmowali się związkiem między powstaniem gazet a powstaniem 

poczty. Zob. np. W. B a u e r , o. c , s. 268 oraz J. L a n к a u, Początki poczty polskiej 
a rozpowszechnienie prasy, Prasa Współczesna i Dawna, 1958, nr 2, s. 95. 

10) Określenie pojęcia gazet podał G. W o l f , Einführung in das Studium der neueren 
Geschichte, Berlin 1910, s. 248, a ostatnio С. U. M ü 11 e r - G m e 1 i n, Die Technik 
des Nachrichtenwesens, Der Journalist, Giessen—Berlin—München 1951, s. 226 n. 
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Takie założenia badań początków dziennikarstwa stwarzają dla badaczy niewąt
pliwie wygodną podstawę. Ułatwiają one bowiem badaczom uświadomienie sobie 
szerszego związku procesu historycznego z rozwojem opinii publicznej i ocenę roli 
odgrywanej przez gazety w życiu społecznym. Szczególnie podkreśla się, że właśnie 
gazety pomagały, aby zainteresowanie sprawami politycznymi rozszerzało się i na 
te klasy, które w społeczeństwie feudalnym odsunięte były od decydowania o lo
sach państwa; stąd — nic dziwnego, że przeciwnicy tych klas z niechęcią znosili 
wpływ gazet, winiąc je za to, że w „Pöbel", tj. w kołach rzemieślników i chłopów, 
budziły aspiracje zdobycia władzy n ) . Stwierdza się więc, że gazety powstawały głów
nie w środowisku miejskim (chociaż były przeznaczone również dla feudałów) i że 
poświęcały uwagę potrzebom mieszkańców miast. 

W ten sposób pośrednio inspiruje się badacza do tego, aby obserwował, jak wspom
niane wyżej cechy prasy rozwijały się w toku ewolucji historycznej. A przecież mię
dzy pojęciem aktualności w czasach rozkwitu techniki XX w., a pojęciem aktualności 
w w. XVI jest — co najmniej — tak wielka różnica, jak dziś między rubryką infor
macyjną w dziennikach i takąż rubryką w miesięcznikach. Również, jeśli chodzi 
o częstotliwpść tygodniowych gazet pocztowych, wiele się zmieniło. Dziś wielkie ga
zety stały się przedsiębiorstwami; w gazetach nowoczesnych zauważyć można tro
skliwe redakcyjne opracowanie treści, gdy tymczasem w najstarszych gazetach wi
doczne są zaledwie ślady takiego rozwoju. Przy rozważaniach nad początkami gazet 
trzeba brać pod uwagę to, że stały wzrost wykształcenia ludu i jego włączenie się 
do publicznego życia pozwoliły, że opinia publiczna stała się bardzo ważnym czyn
nikiem. 

Historycy niesłusznie lekceważą gazety pisane. Twierdzą, że w odróżnieniu od 
depesz poselskich, „nowelanci" nie byli odpowiedzialni za wiadomości gazetowe, że 
gazety ich były anonimowe i dlatego czerpały z wątpliwych źródeł12). Jeżeli jednak 
zainteresuje nas głębiej studium opinii publicznej i jej wpływ na wydarzenia współ
czesne, wtedy okaże się, że gazety pisane były ważnym narzędziem rozwoju historycz
nego i że historyk winien poświęcać im większą niż dotąd uwagę. 

Studium gazet pisanych pod względem formalnym pokaże, czy można ustalić gra
nicę między gazetami pisanymi a listem, z którego one powstały, i jakie rysy cha
rakteryzują je w odróżnieniu od innych gatunków informacyjnych. 

* 
* * 

Właściwe gazety pisane, podobnie jak listy, powstawały w XVI w. wyłącznie drogą 
ręcznego pisma na papierze i po większej części miały one format listów. Pisarze 
używali do pisania złożonego we dwoje pół arkusza papieru, zapisując go tekstem 
zawsze po węższej stronie. Jeśli było mało wiadomości, a gazeta miała być krótka, 
zdarzało się, że niezapisaną część karty odcinano. Na odwrót, obfitość wiadomości 
zmuszała do rozszerzenia gazety. W zachowanym materiale *) można zauważyć, że 
objętość gazet pisanych ustalała się z biegiem czasu, a w drugiej połowie XVI w. 
gazety półarkuszowe należały do powszechnie przyjętych. 

Jeszcze bardziej wyraźna jest ta forma gazet pisanych, która pozwala odróżnić 
ich większość od innych rodzajów rękopisów. Gazety pisane zaczynają się od spe-

n ) Zob. W. B a u e r , o. c , s. 78. 
12) Zob. np. J. B. N o v a k , wstęp do edycji Snëmy ceské, XV/1, Praha 1917, 

s. LXXVII. 
*) Przyp. red.: Autor opiera powyższe twierdzenia na materiałach archiwów cze

skich, a to głównie w miejscowościach Tfebon, J. Hradec. 
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cjalnego tytułu, podającego skąd gazety przychodzą i z jakiego są dnia. Tytuł ten 
w większości odznacza się wyraźniejszym pismem i tylko w najstarszych gazetach, 
w „gazetach nadzwyczajnych" ( E x t r a o r d i n a r i Z e i t u n g ) i w tych nielicz
nych gazetach, które w nagłówku wzorowały się na współczesnym druku, pojawiał 
się tytuł rozszerzony. Tzw. gazety sumaryczne, które między tygodnikami (pisanymi) 
tworzą od połowy XVI w. najliczniejszą grupę, łączą kilka poszczególnych gazet, 
które jednakże w dalszym ciągu oddzielone są tytułem. 

Właściwy tekst gazet rozpada się na mniejsze rozdziały, przy czym rozdział z re
guły odpowiada jednej wiadomości. Tylko wyjątkowo niektóre wiadomości wyróż
niano graficznie. W tym przypadku pisarz stawiał przed rozdziałem znak albo też 
dawał nazwę miejsca, o którym traktowała wiadomość. 

Co się tyczy rodzaju pisma, to tak jak w listach, przeważa i w gazetach pisanych 
kursywa. Tak samo sposób złożenia gazet pisanych jest zupełnie podobny do zło
żenia listów wysyłanych pocztą. Wysyłający wkładali je do koperty, którą tworzył 
list zewnętrzny. Gazety były dostarczane nie pojedynczo, ale w fascykule; w jednej 
przesyłce wiązano ze sobą pojedyncze gazety przewleczoną nicią (po których do dziś 
zachowały się na gazetach otwory). Przesyłkę gazet zamykano sekretem takim samym, 
jak w listach. 

Opis zewnętrznych cech umożliwia nie tylko dokładniejsze odróżnienie gazet pisa
nych od innych dokumentów, ale ma też podstawowe znaczenie dla krytyki gazet, 
jako źródeł, przez historyka. Można śmiało stwierdzić, że zachowane gazety pisane 
nie powstawały kancelaryjnie w miejscu, skąd przynosiły wiadomości. W gazetach 
z Rzymu albo Lionu nie używa się włoskiej lub francuskiej kursywy, a za materiał 
piśmienny nie służy papier tam wyprodukowany. Zachowane gazety pisane są ko
piami, które opracowywali „nowelanci", pracujący w najbliższym ośrodku informa
cyjnym. Gazety pisane, znajdujące się w archiwach czechosłowackich, można po 
większej części podzielić na gazety przychodzące z Pragi i Wiednia. Studium cech 
zewnętrznych ułatwia też ustalenie autora. Dla poszczególnych „nowelantów" i ich 
pomocników charakterystyczne jest to, że po pewnym czasie przywykają do jednego 
gatunku papieru i lubują się w jednolitym przygotowaniu gazet, w pewnym spo
sobie złożenia i zeszycia ich do przesyłki1:i). Ustalenie osób pisarzy gazet umożliwia 
rozbiór paleograficzny ich duktu. 

Gazety pisane, jako produkt już czasów nowożytnych, były najczęściej redagowane 
w języku narodowym. W Czechach jednak najwięcej było gazet niemieckich; co do 
ilości idą za nimi gazety w języku czeskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, a wy
jątkowo i w polskim. Stosunkowo często używano i łaciny. W łacinie stylizowali 
gazety przede wszystkim Włosi i Francuzi, pracujący na dworze cesarskim. Właści
wością zaś gazet powstałych w środowisku polskim jest łączenie łaciny z językiem 
narodowym. 

Daleko większe znaczenie niż nazwa, którą się czyta w tytule gazety (Neue Zei
tungen, Zeitungen, noviny, novina, Aviso, Bericht, Brief, Gespräch, Historia, Mär, 
Nachricht, Relation, Schreiben, wiadomość, wypisanie, opis, historie), ma analiza 
układu. Dotyczy to nie tylko gazet pisanych, ale i ulotek i urzędowych relacji. Tytuł 
jest najczęściej zwięzły i zadowala się brzmieniem: „Ex loco N. die D.", w niemiec
kim „Auss loco N. den D." Formy te znają już drukowane N e u e Z e i t u n g e n . 
Powstały niewątpliwie z formuły datowania listów i dokumentów. 

Po tytule następuje tekst. Bardzo często wprowadza go zdanie, w którym „no-
welant" próbuje ocenić wydarzenia od czasu, kiedy były odesłane odbiorcom ostatnie 

13) W XVII i XVIII w. zmieniły się zewnętrzne cechy gazet pisanych. Na gazety 
pisane wywarła wpływ ewolucja formalna listu i koncept kancelaryjny. 
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gazety, np. następującym zwrotem: ,,w tym tygodniu nie nastąpiło nic szczególnie 
godnego uwagi" lub „można pisać tylko o kilku wiadomościach" itp. O wydarzeniach 
w świecie mówi „nowelant" zasadniczo w formie obiektywnej, którą można prze
ciwstawić subiektywnej stylizacji listów. W niektórych przypadkach ukazuje się 
w gazetach typowa końcowa formuła, w której pisarz wyraża życzenie, aby wyda
rzenia rozwijały się z jego stanowiska pomyślnie albo oddawały chwałę i dzięki Bogu 
za to, że już się tak stało (po łacinie najczęściej: „Deus meliora det")14). W antytu-
reckich i w ogóle w religijno-politycznych gazetach jest zwykle wyrażenie: „Boże 
chroń wystawione na próbę chrześcijaństwo". Jeszcze przed napisaniem tytułu pi
sarz notował „Laus Deo" i bardzo często zaczynał gazetę symbolicznym krzyżem. 

Do najważniejszych cech gazet pisanych należy niewątpliwie anonimowość i czę
stotliwość. Gazety nie wymieniały, kto jest ich autorem; toteż można je uważać za 
utwory informacyjne anonimowe, odróżniały się zwłaszcza od podpisywanych gazet 
listowych. Gazety nie podawały też, kto jest ich wydawcą; osobę jego można jednak 
stosunkowo łatwo ustalić zważywszy, że gazety pisane tworzyły najczęściej anoni
mowy dodatek do wspomnianych wyżej „listów zewnętrznych" czyli tzw. gazet listo
wych. 

W gazetach listowych „nowelant" łączył różne wiadomości, które zebrał właśnie 
w minionym tygodniu. Chcąc służyć swemu odbiorcy, komentował najważniejsze wy
darzenia i zastanawiał się nad sytuacją, podawał także wiadomości o swoich czyn
nościach, zamiarach, niedostatkach, trudnościach itp. Zwracał się po imieniu do od
biorcy, zaopatrywał list w podpis, czasem jego skrót albo parafę. Mimo formalnej 
różnicy listu towarzyszącego od właściwych gazet pisanych, wzajemna łączność obu 
jest niewątpliwa 15). List towarzyszący można przy tym pod niektórymi względami 
przyrównać do dzisiejszych artykułów wstępnych. Powiązaniem z listem towarzyszą
cym różnią się znacznie gazety pisane od gazet pocztowych, drukowanych w XVII w. 
i pod pewnymi wTzględami je przewyższają. Toteż gazety pisane przez cały XVII w. 
utrzymały się obok tańszych nawet gazet drukowanych 1(i). 

Niewątpliwie można gazety pisane uważać już w XVI w. za tygodniki. Co tydzień 
były wysyłane wiadomości z Antwerpii, Rzymu, Wenecji, Kolonii nad Renem, Pragi 
i innych ośrodków informacyjnych. „NowTelanci" w różnych miejscach Europy co 
tydzień dalej je rozsyłali. Tygodniową częstotliwość gazet pisanych można udowodnić 
rozbiorem dat zachowanych egzemplarzy1T). Dodać należy, że właściwe gazety pi
sane — tygodniki były uzupełniane gazetami nadzwyczajnymi, które bądź to ozna
czano jako „nadzwyczajne" w tytule, bądź ten ich charakter wyraźnie występował 
z treści m). 

Powstanie gazet pisanych łączy się z istnieniem regularnej poczty, a ich rozwój 
zależał od działalności ..nowTelantów", którzy chętnie zbierali wiadomości z całego 
świata i rozpowszechniali je, bez ambicji twórczych. Własny ich bowiem wkład po
legał tylko na opisaniu i ewentualnym skróceniu nadeszłych wiadomości. Tym zarob
kowym charakterem i ukształtowaniem treści różniły się gazety pisane od sprawo-

14) Porównanie z listami: zob. G. S t e i n h a u s e n , Geschichte des deutschen 
Briefes, Berlin 1889—1891, Bd. 1—2. 

J5) Zob. G. S t e i n h a u s e n , Die Entstehung..., s. 63. 
le) Zob. G. W o 1 f, о. с , s. 271. Odegrała tu też rolę i możliwość szybszego dostar

czenia gazet pisanych niż drukowanych. 
1T) Tygodniowa częstotliwość była zależna od połączenia pocztowego. Zob. B. V e r-

m a s e r e n, Posten en nieuwsberichtenwezen in de XVIe eeuw, voornamelijk in 
Duitschland, Historisch Tijdschrift 18, 1939, s. 139 п. 

]8) Gazety nadzwyczajne zajmowały się zwykle jednym wydarzeniem, dlatego były 
bardziej szczegółowe. Podobny charakter miały też nadzwyczajne numery gazet dru
kowanych. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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zdawczych relacji uczonych humanistów i dyplomatów, komunikujących się ze sobą 
drogą prywatnej korespondencji; relacje te stanowiły ważne stadium rozwojowe doj
rzałej epistolografii. Jej wpływ na gazety pisane przejawiał się właśnie w komentarzu 
listów towarzyszących gazetowym przesyłkom, czyli w gazetach listowych, które roz
syłano jako żywy informacyjny materiał przez cały XVII wiek 19). 

Gazety pisane wykazują już w XVI w. zgodne cechy z drukowanymi gazetami 
pocztowymi, od których różnią się tylko tym, że nie były mechanicznie powielane 
i nie posiadały stałej kolejnej numeracji. Posiadały one natomiast numerację wpro
wadzaną przez odbiorcę, który chronologicznie układał nadsyłane gazety. 

Przy badaniu gazet pisanych, jako źródeł historycznych, należy wziąć pod uwagę 
to, co dla historyków prasy jest punktem wyjścia tj. określenie genezy zarówno gazet, 
jak i innych środków informacji oraz ich wpływu na świadomość społeczeństwa. 
Nawiasowo warto zauważyć, że posłowie, agenci i „nowelanci" często wzajemnie się 
wspomagali, wymieniając między sobą zagraniczne i krajowe informacje. 

Rozważając problem informacji w poszczególnych okręgach Czech, można stwier
dzić, że feudałowie i miasta zaopatrywali się w podstawowe tygodniowe przeglądy 
wiadomości najczęściej u męża zaufania dworu cesarskiego w Pradze albo Wiedniu; 
od niego informacje otrzymywali agenci cesarscy, heroldowie i pocztmistrze, pozosta
jący w ścisłym kontakcie z urzędnikami dworskimi. Dlatego już w wewnętrznym 
regulaminie dworskiej kancelarii Rzeszy, wydanym w Spirze 12 XI1570 zakazywano, 
aby urzędnicy dawali komukolwiek do dyspozycji „Zeitungen" przychodzące do kan
celarii 20). Przy dworze cesarskim skupiała się informacja z całego świata. Dobrze 
uchwycił tę okoliczność wysłannik wojewody z Parmy w Pradze, który pisał: ,,...ove 
da ogni parte del mondo concorrono eon ogni diligenze i piu certi avisi per li per-
sonaggi, che a questo principalmente tiene il supremo de principi..." 21). Natomiast 
w Chebie, leżącym przy zachodniej granicy Czech, pośredniczyły w udzielaniu wia
domości o wypadkach w zachodniej i południowej Europie miasta Rzeszy, przede 
wszystkim Norymberga i Lipsk. 

Informatorzy regularnie śledzili wiadomości przychodzące do Pragi albo Wiednia 
zwyczajną czy nadzwyczajną pocztą, opisywali je i dostarczali za opłatą odbiorcom. 
Według poczty, która dostarczała gazety, rozróżniało się w Pradze gazety „nider
landzkie", „rzymskie" i „węgierskie" (wiedeńskie). Gazety niderlandzkie zawierały 
w XVI w. całkiem regularnie wiadomości z Antwerpii i Kolonii nad Renem, stosownie 
do potrzeby przyłączały się do nich samodzielne informacje z Lionu, Paryża, Brukseli, 
Frankfurtu nad Menem, Strasburga, a nieraz i z niektórych innych miast. Wiadomości 
te były wszakże zwykle opracowane już w gazetach kolońskich czy antwerpijskich. 
Gazety rzymskie donosiły zasadniczo wiadomości z Rzymu i z Wenecji, a bardzo 
rzadko dołączano do nich nowiny z Konstantynopola. Gazety węgierskie przynosiły 
główny zasób wiadomości z Wiednia i Bratysławy, a w czasie wojen i napięcia sy
tuacji politycznej były uzupełniane wiadomościami ze znaczniejszych miejscowości 
na Węgrzech. W okresie rokowań o Siedmiogród i księstwo wołoskie i mołdawskie, 
ukazały się samodzielnie „wiadomości siedmiogrodzkie", które odmiennie były opra
cowane w gazetach węgierskich, a w XVII w. wyjątkowo i w gazetach polskich. Wia
domości po nadejściu do Pragi redagowano na miejscu bądź w formie relacji posel-

1Я) W artykule „Dva pfispëvky к poznani ceskobudëjovického zpravodajstvi v 16. 
a 17. stoleti", Novinâfsky sbornik H, 1957, wykazałem, że gazety listowe były w cze
skim mieście podstawą informacji o wypadkach w świecie w XVII i jeszcze 
w XVIII w. 

2 0 ) Zob. L. G r o s s , Die Geschichte der deutschen Reichshofkanzlei von 1559 bis 
1806, Wien 1933, s. 21. 

2 1 ) Zob. Snëmy ceské X, 1600—1604, Praha 1900, s. 52, nr 26. 
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skich, bądź tygodniowych gazet pisanych i stąd rozsyłano je do innych krajów 
Europy. 

Żeby sprostać wymaganiom w związku z przygotowywaniem równocześnie gazet 
dla większej ilości odbiorców, czołowi „nowelanci" organizowali biura, w których 
zatrudniali pomocników w charakterze kopistów. Kopiści gazet przepisywali oryginał 
z reguły bez zasadniczych zmian, natomiast często skracali oryginalne wiadomości 
dla zaoszczędzenia sobie pracy. Przed odesłaniem przeglądał teksty niekiedy sam „no-
welant", czasem je uzupełniał, a w liście przewodnim zwracał uwagę na ewentualne 
pomyłki kopistów, spowodowane bądź skracaniem, pośpiechem, złym odczytaniem, 
bądź niezrozumieniem. 

Gazety pisane, jako produkt pracy „nowelantów" należy scharakteryzować jako 
rzecz nieoryginalną, ponieważ właściwie były to w większości wypadków przeróbki 
relacji z innych ośrodków informacyjnych. 

* 
* * 

Pragniemy z kolei zwrócić szczególną uwagę na wiadomości o Polsce i polskich 
sprawach, które przynosiły gazety nadsyłane do Czech w XVI w. Wiadomości o Polsce 
przychodziły do Czech nie tylko z ośrodków informacyjnych, jakimi w tym czasie 

- były Kraków, Gdańsk, Warszawa i Wrocław, ale także z ośrodków informacyjnych 
Europy zachodniej, najczęściej z Wenecji i z Rzymu. Interesującą rzeczą jest stwier
dzić, do jakiego stopnia przenikała tam problematyka polska. 

Nie jest wykluczone, że republika wenecka miała od początku XVI w. bezpośrednią 
łączność pocztową z Polską, choć wiadomości o wypadkach w Rzplitej spotyka się 
w gazetach weneckich raczej rzadko. Z punktu widzenia weneckich „nowelantów"' 
informacje o Polsce nie zasługiwały na czołowe miejsce. Najbardziej interesowały ich 
sprawy śródziemnomorskiej polityki Wenecji. Toteż nigdy w gazetach z Wenecji nie 
znajdziemy wiadomości o wypadkach na terenie morza Bałtyckiego, albo o rozwoju 
stosunków polsko-moskiewskich. Znacznie silniejsze zainteresowanie budzili natomiast 
polscy dyplomaci i dostojnicy przybywający do Włoch (np. przyjazd kardynała Ra
dziwiłła w г. 1591).2-) 

Jeszcze obfitsze są wiadomości o polskich dyplomatach w gazetach rzymskich. Czy
telnicy dowiedzieli się z nich np. 18 IV 1579, że polski poseł uzyskał posłuchanie u pa
pieża i że nic w tym nie przeszkodził protest posła króla francuskiego i obstrukcja 
kardynałów francuskich. O dalszych nadaremnych usiłowaniach strony francuskiej 
obalenia decyzji notowały gazety z dnia 25 IV 1579. W rzymskich gazetach można się 
również spotkać z nazwiskami nuncjuszów papieskich wysyłanych do Polski, z wzmian
kami o przyjęciu polskich posłów, szczególnie kardynała Radziwiłła. Papież oma
wiając z nim sprawy polskie przyrzekł, że będzie popierał małżeństwo króla z księż
niczką austriacką i zobowiązał się, że udzieli królowi wszelkiej pomocy przeciw 
kanclerzowi i jego zwolennikom. Innym razem w gazetach rzymskich z widoczną 
sympatią pisano o wpływie polskiego posła na decyzje papieża, jak np. w r. 1594 na 
przedłużenie maskarad mięsopustnych. Na odwrót, wydarzenia w samej Polsce do
cierały do gazet rzymskich tylko wtedy, gdy kuria papieska interesowała się s}Ttuaeją 
we wschodniej Europie i decydowała o niektórych sprawach polskich. 

Inne poniekąd zainteresowanie problematyką polską wykazują gazety z Antwerpii. 
z Frankfurtu n/Menem, z Kolonii n/Renem, z Mittelbergu i Lubeki. Gazeta antwerpij-
ska z dnia 29 VI 1586 pisała пр., że król polski, miasta Hanzy i miasta nadmorskie 

22) Do spraw powyższych materiały w Stâtni archiv. Tfeboń, Historica, rkpsy: 
5548/2, 5030, 5033, 5551/15, 5559/6, 5559/10, 5695/2, 5698 a, b, 5640, 5687, 5827, 5833, 5370. 
5896/1, 5450, 5793, 5825. 

4* 
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nad wschodnim Bałtykiem chcą zawrzeć związek z Niderlandami. Do tego planu 
nakłoniono podobno i króla duńskiego. Później mówi się o przygotowaniach Polski 
do wojny ze Szwecją. Gazety kolońskie zajmowały się także problemem szwedzko-
polskim, o czym pisały również i gazety lubeckie. Z charakteru wiadomości nider
landzkich i z gazet rzymskich można wnioskować o bezpośrednich kontaktach z Pol
ską i niestałych zainteresowaniach wydarzeniami polskimi. 

Daleko większe zainteresowanie Polską w drugiej połowie XVI w. ujawniło się 
w gazetach konstantynopolitańskich, co znajdowało odbicie często w gazetach wenec
kich i rzymskich. M. in. informacje o kandydaturze króla szwedzkiego na tron polski 
w r. 1587 przynieśli do Konstantynopola kupcy ormiańscy i tureccy. Badania gazet 
pisanych z zachodniej i południowej Europy znajdujących się w zbiorach czechosło
wackich pozwalają stwierdzić, że informacje o Polsce w tych gazetach są przypad
kowe i niesystematyczne i słabsze niż w gazetach z Konstantynopola. 

Ważnym ośrodkiem dla Europy środkowej, z którego wychodziły w świat wiado
mości o Polsce, już w 50-tych latach XVI w. stała się Praga. W gazetach praskich 
czyta się wiadomości wyraźnie dotyczące Polski. Pisze się tu o sporach między polską 
szlachtą, o pracach sejmu, o stosunkach polsko-szwedzkich, o napadach Tatarów, 
o walkach Kozaków i o zarazie morowej, która grasowała w kraju. Później, w związku 
z wypadkami w Siedmiogrodzie, Wołoszczyźnie i Mołdawii, gdzie ścierały się sprzeczne 
interesy Polski i Habsburgów, ważniejszym ośrodkiem, skąd rozchodziły się polskie 
wiadomości, stał się Wiedeń. Jest zrozumiale, że gazety wiedeńskie zawierały przede 
wszystkim wiadomości w duchu antypolskim. Przez Wiedeń były np. rozpowszech
niane wiadomości z Siedmiogrodu, datowane dnia 12 V 1595, o wzięciu do niewoli 
wojewody mołdawskiego, który chciał się połączyć z Polakami. Wiedeńscy .,nowe-
lanci'' zaczęli wtedy szerzyć wiadomości wpływające nieprzychylnie na opinię euro
pejską o Polakach. 

W związku ze wzrostem Pragi i Wiednia jako ośrodków regularnych gazet tygod
niowych, a także w związku z zainteresowaniami dynastii habsburskiej Rzplitą, od 
80-tyeh lat XVI w. stale wyłaniała się potrzeba własnej informacji ze wschodniej 
Europy. Nie mając możności badań archiwalnych w Austrii, ograniczymy się tutaj 
do wykazania, jakie gazety przychodziły wprost z Polski do Czech.23) 

W Polsce w drugiej połowie XVI w. pełniej rozwinęła się informacja. Gazety pisane 
rozpowszechniane w innych częściach Europy, wychodziły szczególnie z Gdańska. Kra
kowa. Warszawy i Wrocławia. W gazetach powstałych w tych ośrodkach zbierano 
wiadomości z Lublina, Elbląga, Wilna, Kalisza i Lwowa.21) Dopiero na samym po
czątku XVII w., w okresie walk o Siedmiogród, Lwów stał się samodzielnym informa
cyjnym centrum. 

Do najstarszych gazet polskich, jakie można znaleźć w archiwach czechosłowackich, 
należy gazeta wrocławska z 25 II 1585. Mówi ona o powrocie króla do Krakowa 
i o ucieczce Krzysztofa Zborowskiego, który nadaremnie domagał się królewskiego 
listu ochronnego. Za nimi następuje gazeta wrocławska z 15 III 1594, przynosząca 
informacje o polskim poselstwie w Moskwie. Również z Wrocławia przyszła 15 III 1596 
wiadomość o sejmie, który miał być otwarty 24 marca. Z punktu widzenia mieszczan 

2:i) O zagadnieniach polityki polskiej i jej stosunkach z Czechami zob. J. M а с u-
r e k , Cechové a Połaci v 2. pol. XVI stoi. (1573—1589), Praha 1948. Autor pomija 
jednak wiadomości gazetowe. Z tego też powodu uważamy za pożyteczne choć krótko 
zwrócić tu na nie uwagę. 

2t) Dzieje organizacji informacji polskiej w XVI w. nie są dotąd opracowane. 
J. L a n к a u, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513—1729, Kraków 
1960, pisze o tym problemie tylko na marginesie. 
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wrocławskich największe znaczenie miał udział biskupa wrocławskiego w pracach 
tego sejmu. 

Najstarsza gazeta krakowska znana autorowi, pochodzi z dnia 28 V 1591. Zawiera 
ważną wiadomość o niepokojach religijnych w mieście. Warszawska zaś gazeta z dnia 
10 VII 1593 szczegółowo opisuje uroczysty chrzest córki królewskiej Anny Marii i do
nosi o projektowanej podróży króla i królewny do Szwecji.25). 

Najważniejszym ośrodkiem wiadomości w Polsce był w XVI wieku Gdańsk. Dla
tego nie zaskoczy nas fakt, że właśnie tutaj, już w r. 1619 Andrzej Hünefeld przy
stąpił do drukowania regularnej tygodniowej gazety. Gdańska Wöchentliche Zeitung 
aus mehrerlei Orten jest najstarszym drukowanym tygodnikiem na terenie Polski.28) 
Pisane zaś gdańskie gazety są znane już w r. 1577. 21 IV 1577 przyniosły wiadomość 
o wojnie, którą miasto właśnie prowadziło z królem polskim. Gazety gdańskie przy
nosiły wiele wiadomości o antypolskich nastrojach w mieście, o ograniczeniu prze
pychu i uczt, na które sarkała biedota. Wiadomości o stosunkach polsko-gdańskich 
pojawiają się aż do połowy XVII w. 

Gazety przychodzące z Polski często nie podawały miejsca pochodzenia (krakow
skie, warszawskie, gdańskie, wrocławskie) i zadowalały się doniesieniem, że są z Pol
ski. Tak było w niedatowanej gazecie z r. 1573, której tytuł ograniczał się do samego 
„Aus Moscouienn unnd Polonnien". Informowała dość obszernie o wypadkach na 
wschodnim wybrzeżu Bałtyku i o stosunkach obu słowiańskich państw — Polski 
i Moskwy do Turcji i Tatarów. Gazeta z 14 IX 1591 „Aus Poln" pisała o wyniku 
zjazdu w Chełmie i o poglądach szlachty. Kończyła wiadomością o gwałtownej epi
demii morowej w Krakowie. O Kozakach i ich walkach z Tatarami przyniosła wia
domość gazeta „Aus Moskowiza den 21. Decembris 93". Charakter gazety nadzwy
czajnej miała wiadomość o zabiciu posła polskiego Podlodowskiego w Adrianopolu 
w r. 1583 i wiadomość o zdobyciu Dorpatu przez Moskwę w r. 1571. Do polskich 
gazet można zaliczyć i polską gazetę z Koszyc z dnia 21 IV 1591, w której pisano wy
raźnie, że Koszyce leżą w Polsce, ale podano tylko wiadomości tureckie.27) 

Przykłady, które powyżej zebrano, prowadzą do przekonania, że obok Gdańska 
istniały w Polsce gazety, nie wychodzące w każdym tygodniu i tym niewątpliwie 
odróżniające się od gazet rzymskich, weneckich, antwerpijskich, paryskich, kolońskich, 
frankfurckich, strasburskich, praskich i wiedeńskich, które mniej więcej można ze
stawić w zbiorach archiwalnych CSRS. Istnienie pisanych tygodników w XVI w. nie 
zachęciło jeszcze dotąd historyków do analizy treści gazet, które się zachowały w bi
bliotekach i archiwach polskich. W rękopisach, które cytuje Lankau, nie ma zanoto
wanych gazet, które przynosiłyby systematyczne wiadomości z Polski tego okresu.28) 
Fakt ten łączy się niewątpliwie z tym, że w Polsce nie było zorganizowanej trwałej 
łączności pocztowej. W XVI w. łączyła ten kraj ze światem jedyna regularna poczta, 
prowadząca z Krakowa do Wiednia i Wenecji. Regularnie jednak ta włoska poczta 
funkcjonowała tylko krótki czas po r. 1564. Później z przesyłkami trzeba było czekać 
na okazyjne połączenie.29) Praga nie miała regularnego połączenia pocztowego nawet 
z Wrocławiem. Epizodem była próba zorganizowania poczty z Pragi przez Wrocław 

25) Stâtni archiv. Tfeboń, Historica, rkpsy: 5304, 5712, 5825, 5548 B, 5636. 
2e) Zob. H. H a s s b a r g e n , Eine Danziger Zeitung vom Jahre 1619, Mitteilungen 

des Westpreussischen Geschichtsvereins, 30, 1931, s. 85 n; J. L a n k a u , о. с , s. 91 n. 
2 7 ) Stâtni archiv, J. Hradec, Historica, fasc. nr 6, r. 1577; Statni archiv Tfeboń, 

Historica, rkpsy: 4853, 5553/10, 5685, 5218, 4812, 5548/6. 
2 8 ) Dane L a n k a u a o gazetach pisanych można uzupełnić gazetami zapisanymi 

w Kodeksie Pawlika, Ossolineum. Wrocław, rkps. 96. 
2 9 ) L a n k a u , o. c , s. 80 oraz cyt. artykuł tegoż, s. 95. 
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do Krakowa w г. 1562.30) Toteż dopiero w związku z kandydaturą Habsburgów na tron 
polski po śmierci Stefana Batorego cesarz postanowił, aby na nowo przeprowadzono 
przez Śląsk pocztę polską. Kursowała ona od granic polskich (w środkowej Polsce 
była utworzona linia Warszawa—Kraków dopiero po r. 1609) przez Oleśnicę, Wrocław 
i Kłodzko aż do Pragi.31) Łączność nie przetrwała klęski Maksymiliana i jego niewoli. 

Tygodniki nie mogły się dostać w świat inną drogą jak przez Gdańsk. Wspomniano 
już, że w zachodniej Europie nie przykładano większego znaczenia do polskiej infor
macji.32) W Pradze zadowalano się gdańskimi gazetami, mimo że kursowały nieregu
larnie przez Szczecin i Wrocław.33) 

Wydaje się oczywiste, że przy takiej organizacji poczty nie mogły do Polski 
w XVI w. przychodzić regularnie tygodniki z zagranicy, ale ważny jest fakt, że 
i w Polsce były znane tygodniki pisane. W zbiorach polskich zachowały się miano
wicie rzymskie, weneckie, konstantynopolitańskie i paryskie gazety, pisane w języku 
polskim.31) Przy rozpowszechnianiu tych tygodniowych regularnych gazet odznaczyły 
się szczególnie Wiedeń, Praga, Norymberga, Lipsk, Gdańsk i Wrocław; pewną rolę 
odegrała też Opawa i Brno.3;') 

Mówiąc o początkach gazet pisanych w Polsce należy podkreślić fakt, że odegrały 
one rolę pośrednika i dla informacji z północnej i wschodniej Europy, co niewątpli
wie podnosi ich znaczenie. 

Jeżeli nie okazuje się więc tymczasem słusznym przypuszczenie, że były to tygod
niki pisane, które przynosiły do Czech regularnie wiadomości o Polsce, powstaje 
pytanie, skąd się brały informacje o polskich wydarzeniach, zawarte w gazetach pra
skich. Otóż trzeba wskazać w pierwszym rzędzie na znaczenie korespondencji pry
watnej, ponieważ w drukowanych „Neue Zeitungen" wzmianki o Polsce są o wiele 
skromniejsze niż w gazetach pisanych.38) Specjalne historyczne druki przychodziły 
za późno, aby się stać podstawą informacji o wypadkach aktualnych. Wiele wiado
mości przynieśli do Pragi i Czech także polscy kupcy i inni podróżnicy. Natomiast 
czescy feudałowie i miasta czerpali informacje o polskich wydarzeniach z wypowiedzi 

3 0 ) F. R o u b i к, К vyvoji postovnictvi v Cechach v 16. aż 18. stoleti, Sbornik 
Archivu ministerstva vnitra X, 1937, s. 217. 

3 1) Zob. E. K u t s c h e , Postgeschichte vom Schlesien bis zum Jahre 1766, Wro
cław 1936, s. 20 п. 

31) Twierdzeniem tym bynajmniej nie przeciwstawiam się poglądowi, że nie było 
zainteresowania Polską i polskimi wydarzeniami w dyplomatycznych kręgach Europy 
a szczególnie u sąsiadów Polski. Wiadomo, że i z polskiego dworu specjalny agent 
dostarczał wiadomości Albrechtowi Hohenzollernowi. Zob. L. K o l a n k o w s k i , 
Z archiwum królewieckiego. Polscy korespondenci ks. Albrechta 1525—1568, Archeion 
VI—VII, 1930, s. 102. Do Polski przybyli w XVI w. wysłannicy republiki weneckiej, 
nuncjusze papiescy, wysłannicy cesarza i króla francuskiego; wszyscy podawali infor
macje swym rządom. 

3 3 ) Stat. Archiv J. Hradec, Historica, fasc. nr 6, 21 IV 1577. Gdańsk miał bezpo
średnie połączenie z Antwerpią. Świadczy o tym gazeta Hennicka van This z r. 1531, 
zachowana w Woj. Arch. Państw, w Gdańsku, sygn. 300, Oddz. 53, nr 120. 

3 4) Zob. rkps Bibl. Jagiell. w Krakowie, sygn. 154, t. 1—3; Ossolineum, Pawi. sygn. 
196; zob. też H. B a r y c z , Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575—1595, Bi
blioteka Krakowska nr 70, Kraków 1930, s. 50. 

3 5 ) W zbiorach polskich znajduje się stosunkowo dużo gazet norymberskich i lip
skich. Najwięcej jednak gazet przychodziło z Wiednia. Z dworu cesarskiego posyłał 
gazety do Krakowa Desiderius Labbe. W Gdańsku czytano gazety praskiego agenta 
Piotra Fleischmanna, herolda cesarskiego. Do Krakowa przyszły również gazety brneń-
skie i opawskie. Zob. rkps. Bibl. Jagiell. nr 154, t. 1, s. 23, 54, 64, 77 i akta Woj. Arch. 
Państw, w Gdańsku, sygn. 300, oddz. 53, nr 229. 

3e) Zob. F. R o t h , o. c , s. 17. 
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podróżników albo nadsyłanych im listów. Ze Śląskiem, a szczególnie z Wrocławiem, 
kontakt pisemny utrzymywał król i najwyższe urzędy. 

* * 

Gdyby było można w tym zwięzłym informacyjnym artykule przytoczyć wszystkie 
wiadomości o Polsce i Polakach, jakie się znalazły w tygodnikach pisanych, okazałoby 
się, że zawierają dość faktograficznego materiału. Szczególnie gazety antwerpijskie 
(a do nich nawiązywały drukowane niderlandzkie corantos, znane od r. 1618) przy
nosiły ważniejsze daty przyjazdów i odjazdów okrętów i notatki o ich ładunku. 
Oznajmiały również, które okręty zostały na morzu. Podkreślono już w literaturze, 
że gazety te dawały jasne wyobrażenie o ówczesnych drogach handlowych.37) Dla 
dziejów politycznych ważne są w gazetach pisanych szczególnie wiadomości o opera
cjach wojennych, choć przy ich ocenie trzeba brać pod uwagę również i dążność 
do sensacji. Regularnie zapisywano w nich przemarsze wojsk przez ważniejsze miej
scowości i wymieniano nazwy pułków i liczebność zbrojnych oddziałów. Ważne jest 
to, że już tygodniki, aczkolwiek wyjątkowo i z punktu widzenia klasy rządzącej, 
zaznajamiały jednak czytelników z walkami klasowymi. Mniejsze znaczenie mają 
tygodniki dla zagadnień polityki międzynarodowej. W tym względzie wyprzedzały 
je relacje dyplomatyczne. Poważne miejsce zajmowały w gazetach wiadomości o po
glądach religijnych społeczeństwa, o sądach nad kacerzami, o wydarzeniach obycza
jowych (weselach, ucztach, wizytach panujących itp.) i o sprawach życia kulturalnego 
i naukowego (wiadomości o przedstawieniach teatralnych, o alchemikach i alchemii). 
Pomnażają je wreszcie aktualne informacje o cudach, zjawiskach nadprzyrodzonych, 
katastrofach żywiołowych, pożarach itp. 

Przy badaniach tygodników pisanych nie można ograniczyć się do faktografii. 
W historii prasy nie wystarczy patrzeć tylko na relacje o wydarzeniach, ale trzeba 
koniecznie zbadać, jak były one rozpowszechniane i jaki miały odgłos. Dla tych więc 
badań nieodzowne jest poznanie sposobów propagandy i stanu opinii publicznej. Ga
zety są w tym wypadku głównym źródłem poznania. Z oceny polskich wydarzeń na 
kartach tygodników wynika, że opinia „nowelantów" była zwykle zależna od polityki 
władców. Urzędy ostro występowały przeciw „złym i fałszywym wiadomościom", 
które były rozpowszechniane. W Rzymie publikowano ostre ustawy przeciw niepo
słusznym „nowelantom", którzy nieraz karani byli śmiercią.38) W Pradze zwracano 
uwagę na rewizję poczty i przykładowe karanie „nowelantów".39) 

Z Rzymu szły w świat gazety o orientacji propolskiej. Jak wyżej wspomniano, 
gazety tamtejsze z sympatią pisały o polskich posłach i dostojnikach. Sądzono, że 
Polska jest podporą w planach stolicy apostolskiej. W Wenecji wiele zależało od 
wzajemnych stosunków polsko-tureckich. Sympatie do Polski budziły się tym goręcej, 
im więcej polska polityka zajmowała pozycje nieprzyjazne Turcji. W zachodnioeuro
pejskich wiadomościach, przedstawianych przez gazety antwerpijskie, kolońskie 
i frankfurckie, można na odwrót zauważyć antypatię do Polski, szczególnie w pro
blemie szwedzko-polskim. Jest zrozumiałe, że powstanie silnego państwa, władającego 
Bałtykiem, szkodziłoby Hanzie i handlowi. Jawnie nieprzyjacielska była informacja 

3 7) Zob. Folke D a h 1, Amsterdam — earliest newspaper centre of western Europe, 
szczeg. odb. z Het Boek XXV, 1939, s. 161 п. 

3 8 ) Znana jest bulla papieska Constitutio contra scribentes, exemplantes et dictantes 
monita, vulgo dicta gli Avisi e Ritorni z 12 III 1572. O podobnych zarządzeniach zob. 
A. D r e s 1 e r, Geschichte der italienischen Presse, Theil I, München—Berlin 1933, 
s. 25. 

39) Zob. Snëmy ëeské X, 1600—04, P r a h a 1900, s. 93, n r 88. 
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gazet wiedeńskich; również i w praskich gazetach widoczna jest orientacja antypol
ska. W gazetach tutejszych pisano o polskich porażkach, o ile tylko nie chodziło 
o wojnę polsko-turecką, z prawdziwą radością. Na odwrót wiadomości o układach 
polsko-tureckich budziły antypatię do Polaków. Tymi układami miała być skompro
mitowana antyhabsburska polityka kanclerza Jana Zamojskiego. 

Aby omawiane gazety stały się dla badacza pełnowartościowym źródłem historycz
nym, trzeba poznać warsztaty dziennikarskie, w których powstawały. Gazety pisane 
przedstawiają nawet w epoce, która już znała gazety drukowane, poważne stadium 
ich produkcji. W formie gazet pisanych przychodziła korespondencja z najważniej
szych ośrodków informacyjnych do rąk redaktora. Ten ją często uzupełniał według 
gazet drukowanych z obcych miast.40) Dlatego gazety pisane były przez cały XVII w. 
szybszym środkiem informacyjnym niż gazety drukowane. Znane są przypadki, gdy 
dziennikarz dostarczał ważniejszym dla siebie odbiorcom gazety pisane natychmiast 
po otrzymaniu ich do przepisania, podczas gdy innym posyłał gazety drukowane, aby 
zaoszczędzić trudnej i stosunkowo drogiej pracy. Gazety drukowane rozpowszechniał 
przeważnie o tydzień później i z obniżoną ceną. 

Z wszystkich tych przykładów, które przytoczyliśmy, wynika, że tygodniki pisane 
bezpośrednio poprzedzały tygodniki drukowane. Były więc mocną podstawą rozwoju 
dziennikarstwa w XVI w.41) 

4 0 ) Tak np. Bresl. Mercurius dosłownie przejął wiadomości Hamburger Relations 
Courier. — Zob. В. S с h i e r s e, Das Breslauer Zeitungswesen vor 1742, Wrocław 
1902, s. 66. 

4 1 ) O wrocławskim dziennikarzu Jonischu wiadomo, że dla gazety Kriegs- und Welt
händel miał prawdopodobnie 90—100 odbiorców. Z tego 30—40 abonowało gazety 
pisane, inni zadowalali się gazetami drukowanymi. Zob. B. S с h i e r s e, о. с , s. 50. 

Tłumaczył Józef Dużyk 



M A T E R I A Ł Y 

JERZY MIKUŁOWSKI-POMORSKI 

KRAKOWSCY LICEALIŚCI 
JAKO CZYTELNICY PRASY 

INFORMACJA O BADANIACH 

Wiosną ubiegłego roku w Pracowni Socjologicznej KOBP przeprowadziłem badania 
nad czytelnictwem prasy wśród młodzieży z krakowskich liceów. T r u d n o ś c i 
z w i ą z a n e z o g r a n i c z e n i a m i p a p i e r o w y m i o r a z w y d a n i e m p o 
d w ó j n e g o n u m e r u j u b i l e u s z o w e g o n i e p o z w a l a j ą n a p e ł n e 
o g ł o s z e n i e w y n i k ó w . Podaję je więc w krótkim streszczeniu. Całościowe 
opracowanie znajduje się w archiwum Pracowni Socjologicznej. 

* 

Badania przeprowadzone w kwietniu 1960 r. dostarczyły odpowiedzi na następu
jące pytania: 

Jaką prasę czytała wówczas młodzież licealna? 
Jak przedstawia się zainteresowanie tej młodzieży prasą? 
Podstawowym materiałem źródłowym były odpowiedzi na ankietę, rozprowadzoną 

pomiędzy uczniów i uczennice wyższych klas licealnych (X i XI) dwu szkół kra
kowskich: IX Liceum im. Joteyki i II Liceum im. Sobieskiego. Przebadano 145 osób, 
w tym 70 chłopców i 75 dziewcząt. Ilości te nie są reprezentatywne dla uczniów 
wyższych klas liceów ogólnokształcących Krakowa. Pozwalają one jednak ogólnie 
zorientować się w badanych problemach. Wartość tych badań podnosi okoliczność, że 
wyniki ich dają się porównać z rezultatami podobnych badań przeprowadzonych 
w 1958 r. przez mgr Wł. Kobylańskiego (por. Kultura i społeczeństwo nr 2 — 1959 г.). 

Młodzież starszych klas licealnych znajduje się w okresie dojrzewania. Procesy 
rozwojowe w tym okresie mają duży wpływ na zainteresowania prasowe uczniów. 

Na czytelnictwo również duży wpływ wywiera szkoła, program nauczania, działal
ność kółek samokształceniowych, grup zainteresowań. Przebadano młodzież pomiędzy 
lG-tym a 18-tym rokiem życia: średnia wieku wynosiła dla chłopców 16,9, dla dziew
cząt 16,8. W badaniach z 1958 r. liczby te wynosiły 16,8 i 16,7; różnice są więc nie
znaczne. 

W porównaniu z badaniami z 1958 r. mieliśmy obecnie do czynienia z większą 
ilością młodzieży ze środowiska inteligenckiego i rzemieślniczego, mniej było dzieci 
robotników i chłopów. Jedynie rodzice 12 osób mieszkają na wsi, przeważająca reszta 
to dzieci miejskie. 

Czytelnictwo prasy codziennej ogranicza isię właściwie do prasy krakowskiej. 
Echo Krakowa, Dziennik Polski i Gazeta Krakowska, to najpoczytniejsze pisma 
codzienne. 
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Tablica 

С h ł o 

T y t u ł 

Echo Krakowa 
Dziennik Polski 
Gazeta Krakowska 

nr 1. Czytelnictwo dzienników 

P с y 

s tale 

1. % 

55 78,5 
47 67,1 
11 15,7 

d o r y 
wczo 

l. 7o 

15 21,4 
20 28,5 
22 31,4 

krakowskich 

D z i e w c z ę t a 

s tale 

i. 7o 

53 70,6 
39 50,6 

9 12,0 

d o r y 
wczo 

1. % 

19 25,3 
30 40,0 
25 33,3 

R a z e m 

stale 

1. % 

d o r y 
wczo 

1. °/° 

108 74,5 34 23,4 
86 60,0 1 50 34,5 
20 13,8 45 31,0 

Z innych dzienników tylko Sport, Trybuna Ludu i Sztandar Młodych czytane są 
stale przez pojedynczych uczniów. 

Uzyskane rezultaty wykazują w porównaniu ze stanem z 1958 r. wzrost czytel
nictwa prasy codziennej. Obserwujemy ten wzrost zarówno w przypadku Echa 
Krakowa (wynosi on w czytelnictwie stałym 2%, a w dorywczym 5,1%), jak i w czy
telnictwie Dziennika Polskiego (wzrosło czytelnictwo stałe aż o 11,6% i dorywczo 
o 3,5%). Ten wzrost nastąpił u chłopców. Dziewczęta czytają taką samą ilość jak 
przed trzema laty. Na tej podstawie można nazwać obecne czytelnictwo prasy co
dziennej w środowisku młodzieżowym, dużym. 

Mimo tego stanu, młodzi uczniowie są w swoich opiniach o prasie dość powścią
gliwi, a w krytykach surowi. 

„Prasa nie jest zła... Echo jest czasem nie najgorsze. Dziennik w niedzielę — 
wtedy mi się najlepiej podoba" — pisał uczeń klasy X_tej. Trzeba pamiętać, że mło
dzież w tym wieku należy do surowych krj'tykow. Ciekawy jest kierunek czynionych 
zarzutów, dotyczą one istniejącej w prasie pogoni za sensacją, poświęcania znacznej 
ilości miejsca sprawom banalnym. Oto co pisze uczeń klasy XI-tej: „Artykuły w pra
sie są w większości gazet jednakowe. Za dużo kaczek dziennikarskich, za dużo ciem
nych stron życia, zabójstw, rabunków, za dużo nieprawdziwej sensacji". 

Czytelnictwo czasopism wyraźnie z m a l a ł o . Średnio na jedną osobę przypada 
obecnie 3,1 czytanych stale oraz 2,2 dorywczo, tytułów prasy periodycznej. W porów
naniu z rezultatami z 1958 г., kiedy średnie wynosiły 3,9 i 2,7 — obserwujemy 
spadek czytelnictwa. Oto dane dotyczące poczytności 10 najpopularniejszych tytułów: 

Tablica 

С h ł o 

T y t u ł 

Przekrój 
Zdarzenia*) 
Dookoła Świata 
Filipinka 
Film 
Ekran 
Na przełaj 
Urania 
Poznaj Świat 
Młody Technik 

Р с y 

nr 2. 

s ta le 

1. 

46 
23 
20 
— 
9 
6 
8 

15 
7 

13 

% 

65,7 
32,8 
28,5 
— 

12,8 
8,5 

11,4 
21,4 

9,9 
18,5 

Czytelnictwo 

d o r y 
wczo 

1. % 

16 22,8 
12 17,1 
24 37,0 

1 1,4 
4 5,6 
1 1,4 

— — 
2 2,8 
1 1,4 

czasopism 

D z i e w 

s ta le 

1. 

52 
29 
14 
30 
11 
10 
8 

— 
7 

8 11,2 — 

o/ /o 

69,0 
38,6 
16,8 
40,0 
14,6 
14,0 
11,2 
— 
9,4 

— 

с z ę t a 

d o r y 
wczo 

1. 7o 

12 16,0 
11 14,6 
28 37,2 
16 21,5 
28 37,2 
13 17,0 
— — 
— — 

5 7,1 
— — 

R a z 

s ta le 

1. 

98 
52 
34 
30 
20 
16 
16 
15 
14 
13 

°/ 
/0 

67,5 
35,8 
23,4 
20,6 
13,6 
10,9 
10,9 
10,3 
9,4 
8,9 

e m 

d o r y 
wczo 

1 o/ 
A- / 0 

25 19,3 
23 15,9 
54 37,2 
17 11,7 
32 22,0 
14 9,4 
— — 

2 1,2 
6 4,1 
8 5,3 

*) Tyg. Zdarzenia był wydawany w Krakowie. Obecnie — nie wychodzi, (przyp. 
red.) 
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Badania wykazały, że Przekrój jest nadal najbardziej popularnym czasopismem, 
poczytność jednak jego w porównaniu z 1958 r. zmalała o 7%. Spadek nastąpił rów
nież w czytelnictwie Dookoła Świata. 

Obydwa pisma są krytykowane: „Coraz nudniejsze robią się takie pisma jak--
Dookoła Świata i Przekrój. Coraz mniej ciekawych artykułów" •— uczeń klasy XI. 
,.Dookoła Świata — pismo to było dobre w pierwszych latach, teraz zeszło na psy" — 
uczeń klasy XI-tej. 

Wysoką lokatę miał wśród młodzieży, ukazujący się do października ubiegłego 
roku magazyn Zdarzenia, lecz i on spotykał się ze słowami krytyki. 

Wzrosło zainteresowanie prasą, przynoszącą wiadomości z zakresu pobieranej 
v/ szkole nauki oraz pismami harcerskimi. Jest to między innymi wynikiem aktyw
niejszej pracy kółek zainteresowań (czytelnictwo Uranii wśród uczniów klasy XI-tej) 
oraz pewnej zmiany w zainteresowaniach obecnych uczniów. Potwierdza to również 
wzrost czytelnictwa Radaru, który ma pośród badanych 7% stałych czytelników. 

Czytelnictwo pism społeozno-literackieh wykazuje tendencję spadkową. 
Kilka wypowiedzi charakteryzujących obecne tendencje: „Najbardziej lubię 

Na przełaj, ponieważ dostarcza porad praktycznych dla młodzieży" — uczeń klasy 
X-tej. „Uważam, że należy zwiększyć objętość... Radioamatora — uczeń klasy X-tej". 
„Trochę więcej realiów. Bez nudnych komentarzy" — uczeń klasy XI. 

Najczęściej kompletowanym pismem jest Przekrój (przez 38% badanych) następnie 
Poznaj Świat, Dookoła Świata, Filipinka i Na Przełaj. Wzrosło kolekcjonerstwo 
Poznaj Świat, Na Przełaj, Młodego Technika, zmniejszyło się natomiast w przypadku 
Dookoła Świata i Filipinki. 

Analizując jaki związek ma poczytność praisy z wiekiem uczniów, stwierdzamy, 
że wiek lat 17_tu jest okresem największego nasilenia ozytelnictwa prasy w tym 
środowisku, później zainteresowania te słabną. 

Zainteresowania prasowe młodzieży kierują się, podobnie jak w latach ubiegłych 
do materiałów rozrywkowych oraz wiadomości kulturalnych. W świetle omawianych 
badań wzrosło znacznie zainteresowanie chłopców techniką. W 1958 r. było ono 
znacznie mniejsze. Dużą poczytność wykazują powieści i nowele. Spośród ilustracji 
największą popularnością cieszą się zdjęcia gwiazd filmowych, dalej krajobrazy, 
sport i architektura. Wzrosło zapotrzebowanie na reprodukcje malarstwa w prasie. 
Najpopularniejsi autorzy nowel i powieści, to w kolejności: — E. Hemingway, 
A. Christie, А. С Doyle, St. Lem, St. Wiechecki, J. Steinbeck, T. Kostecki, Sł. Mro
żek, A. Gołubiew i H. Sienkiewicz. 

Rzuca się w oczy duża liczba autorów polskich. Literatura kryminalna jest w dal
szym ciągu chętnie czytana. Ośmiu z wymienionych autorów to pisarze współcześni. 

Zreferowane wyniki dotyczą w pewnej mierze wszystkich licealistów ze starszych 
klas w Krakowie. Zasadnicza prawidłowość, jaka rzuca się w oczy to wzrost zainte
resowań młodzieży sprawami „poważnymi", kosztem odejścia od rozrywki. Objawia 
się to pewnym osłabieniem czytelnictwa prasy razrywkowej oraz młodzieżowej (Do
okoła Świata), pism dziewczęcych (Filipinka, Zwierciadło), a także magazynów ilu
strowanych w ogóle, na korzyść prasy wzbogacającej wiedzę czytelnika. Tendencja 
ta znajduje również potwierdzenie we wzroście czytelnictwa prasy codziennej. 
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Prasa niemieckich militarystów 

Nie było rzeczą przypadku, że gdy w roku 1950 utworzony został w NRF tzw. Urząd 
Blanka, będący w rzeczywistości zamaskowanym ministerstwem obrony, „przygoto
wującym teren" dla przyszłej wzmożonej remilitaryzacji, reaktywowały jednocześnie 
swą działalność coraz to nowe militarystyczne organizacje i związki żołnierskie, któ
rych liczba zaczęła rosnąć od tej pory niemal w postępie geometrycznym. W 1952 r. 
było ich 160, w 1954 — 681, w 1955 — już 901, a w latach następnych, kiedy w miejsce 
Urzędu Blanka funkcjonowało już na dobre prawdziwe ministerstwo obrony, liczba 
ich J) grubo przekroczyła 1.000. 

Wszystkie te organizacje mają swoją własną, szeroko rozgałęzioną prasę, która 
odegrała poważną rolę w ich ilościowym rozwoju, tak jak teraz odgrywa coraz więk
szą rolę w rehabilitacji niemieckiego militaryzmu i hitlerowskiej III Rzeszy oraz 
w wytwarzaniu odpowiedniego klimatu psychicznego, sprzyjającego dalszej rozbudo
wie armii i zakrojonym na szeroką skalę zbrojeniom. Nie jest rzeczą przypadku, że 
ta militarystyczna propaganda jest prowadzona równolegle z rozpasaną nagonką anty
komunistyczną, wymierzoną nie tylko przeciwko NRD czy Komunistycznej Partii Nie
miec, która już od szeregu lat zmuszona jest działać w NRF nielegalnie, ale godzącą 
również we wszystkie postępowe i pokojowe siły w Niemczech Zachodnich, nie wy
łączając nawet występujących przeciwko zbrojeniom katolickich intelektualistów czy 
protestanckich duchownych. Główni orędownicy zbrojeń atomowych, skupieni wokół 
ministerstwa obrony NRF Straussa, używają często dwóch bardzo charakterystycznych 
określeń: „obrona psychologiczna" i „wojna psychologiczna". Sens obu tych pojęć do
kładnie sprecyzowany już został jesienią 1958 г., kiedy zaczęły dopiero wchodzić 
w obieg. Według rzeczników ministerstwa za pojęciami „obrona psychologiczna" 
i „psychologiczne prowadzenie wojny" nie kryje się w gruncie rzeczy nic innego jak 
tylko „konieczna rozprawa duchowa z komunizmem". 

Ale bońscy militaryści nie ograniczyli się bynajmniej do teoretycznych sformuło
wań. Zaczęli swe koncepcje czym prędzej wcielać w życie, postulując jednocześnie 
utworzenie ogólnofederalnej machiny organizacyjno-propagandowej, mającej koordy
nować wszelkie akcje związane z ową „duchową rozprawą z komunizmem". Chodzi 
tu więc o stworzenie całego systemu propagandowego, o „wykorzystanie propagandy 
i innych akcji, sprowadzających się główTnie do takiego oddziaływania na uczucia, 
postawę i sposób postępowania nieprzyjaznych, neutralnych i zaprzyjaźnionych krę
gów, aby popierały realizację celów i zamiarów narodowych". Cytat ten, zaczerpnięty 
z teoretycznego pisma wojskowego Wehrwissenschaftliche Rundschau 2). nie pozosta
wia cienia wątpliwości co do rzeczywistych intencji organizatorów „wojny psycholo
gicznej", którzy rozwijają nie od dziś i nie od wczoraj, ale już od lat, ściśle określoną 
ofensywę propagandową, inspirując i sugerując prasę, radio, telewizję, film, słowem 
cały aparat informacyjno-propagandowy NRF. 

Jest to z jednej strony ofensywa przeciwko ruchowi antymilitarystycznemu, przy 
czym pod przykrywką antykomunizmu zwalcza się wszystkich przeciwników zbrojeń 
niezależnie od ich światopoglądów, z drugiej zaś intensywna propaganda military-
stycznej ideologii i apologia polityki zbrojeń atomowych w celu stłumienia w społe
czeństwie istniejących oporów psychicznych i stworzenia masowej bazy dla dalszych 
poczynań militarnych. W tych długofalowych poczynaniach minister Strauss i bońscy 

') Wg dokumentacji ministerstwa obrony narodowej NRD „Deutsche Kriegsbrandstifter wieder 
am Werk", Berlin 1959, s. 345. г) Nr 10/1959, s. 557. 
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generałowie mają najbardziej zaufanego i wiernego sojusznika właśnie w military-
stycznej i neohitlerowskiej prasie, która, starym zwyczajem, zawsze wyprzedzała 
i wyprzedza ich polityczne plany. 

Warto w związku z tym dokonać krótkiego informacyjnego przeglądu działalności 
wydawniczo-prasowej zachodnioniemieckich militarystów, o których przecież wiemy, 
że w swej rewizjonistyczno-odwetowej publicystyce posuwali się aż tak daleko, iż 
zgłaszali terytorialne roszczenia nie tylko do naszych Ziem Zachodnich, ale także do 
„niemieckiego Torunia i Poznania". 

Trudno w tej chwili ustalić dokładną liczbę wszystkich wydawanych przez orga
nizacje militarystyczne gazet i czasopism. Można się spotkać z twierdzeniem, że liczba 
tych czasopism, łącznie z pismami i pisemkami wydawanymi przez różne grupy i orga
nizacje neohitlerowskie, jest wprost trudna do ogarnięcia. Swe własne organy prasowe 
posiadają organizacje byłych SS-manów, lotników, marynarzy, spadochroniarzy, czoł
gistów, artylerzystów itd. Do tego dochodzi jeszcze oficjalna prasa Bundeswehry, wy
dawana oczywiście za pieniądze z państwowego budżetu i mogąca się poszczycić 
wzrastającą z roku na rok liczbą tytułów. 

Dla przykładu warto przytoczyć kilka najbardziej poczytnych p i s m m i l i t a -
r y s t y c z n y c h , znanych jednocześnie ze swego szowinizmu i pruskiej buty. Oto 
one: Die Kaserne — „magazyn dla wszystkich", zawiera specjalny dodatek „Der 
Frontsoldat", ukazuje się miesięcznie, nakład 310 000 egzemplarzy 3); Der Heimkehrer — 
organ prasowy organizacji „Verband der Heimkehrer", reklamowany jako „głos ge
neracji wojennej", dwutygodnik, nakład 191 800 egz.; Kyffhauser — organ tradycyjnej 
organizacji militarystycznej „Kyffhäuserbund", miesięcznik, nakład 92 700 egz.; Soldat 
im Volk mit Wehr im Volk — organ związku byłych żołnierzy zawodowych, mie
sięcznik, nakład 51900 egz.; Der Deutsche Soldat — miesięcznik, nakład 35 000 egz.; 
Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung — dwutygodnik, nakład 30 300 egz.; 
Wehr und Heimat — miesięcznik, nakład 25 600 egz.; Der Freiwilige — pismo byłych 
SS-manów, miesięcznik, nakład 20 400 egz.; Alte Kameraden — miesięcznik, nakład 
20 500 egz.; Leinen los — redagowany w militarystycznym duchu miesięcznik, poświę
cony sprawom morza i marynarki wojennej, nakład 18 500 egz.; Der Grenzjäger — 
pismo wojsk ochrony pogranicza, miesięcznik, nakład 11000 egz.; Das Ritterkreuz — 
pismo militarystów odznaczonych w okresie drugiej wojny światowej tzw. krzyżem 
rycerskim, miesięcznik, nakład 2 000 egz. 

Specjalną grupę stanowią organy militarystów uchodzące za c z a s o p i s m a t e o -
r e t y c z n o - w o j s k o w e . Do takich należą m. in. miesięczniki Wehrkunde, Wehr-
wissenschaftliche Rundschau i W ehrtechnische Monatshefte. Tu apologia niemieckiego 
militaryzmu uprawiana jest już w stylu naukowym. Stare, prusko-militarystyczne 
mity forsuje się w rozprawach i przyczynkach wojskowo-historycznych, a gdy trzeba, 
stwarza się nowe legendy i nowe mity. 

Zatrzymajmy się chwilę nad niektórymi z wymienionych tytułów. Oto znana 
w Polsce ze swych odwetowych wystąpień Deutsche Soldatenzeitung, przemianowana 
1.1. 1961 r. na Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung. Pismo to, ukazujące 
się już 11 rok, wydaje firma „Schild — Verlag", będąca jednym z najbardziej szowi
nistycznych wydawnictw w NRF. „Schild—Verlag" wydaje również niemiecki kalen
darz żołnierski — „Deutsche Soldatenkalender", który ukazuje się rokrocznie od 9-ciu 
lat i którego redaktorem naczelnym jest były hitlerowiec Erich Kern alias Kernmayer. 
W kalendarzu tym roi się od materiałów i zdjęć poświęconych różnym militarystycz
nym rocznicom, wspomnieniom z wojen światowych, wielkim bitwom i kampaniom 
wojennym oraz apologetycznym biografiom niemieckich generałów. Krytykowana od 
wielu lat przez prasę całego świata za otwarte szerzenie propagandy militaryzmu nie
mieckiego i odbudowy „wielkich Niemiec" — Deutsche Soldatenzeitung ukazywała się 
początkowo raz w miesiącu. 1 kwietnia 1959 r. przekształcona została w dwutygodnik. 
Znamienne jest, jak redakcja gazety motywowała tę zmianę: „...ukazując się tylko raz 
w miesiącu me mogliśmy podołać napływającemu codziennie materiałowi. Jest to 
piękny krok naprzód, który byłby nie do osiągnięcia bez poparcia i współpracy licz
nych osobistości ze wszystkich dziedzin." 4) 

Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung ukazuje się w Monachium. Właści
cielem jej jest niejaki dr Gerhard Frey, a jednym z redaktorów wspomniany już Erich 
Kernmayer. W lutym br. Kernmayer oskarżony został w procesie, jaki wytoczono ty-

') Dane dotyczące nakładów zaczerpnięte zostały z najświeższego wydania zachodnioniemiec-
kiej encyklopedii podręcznej „Leitfaden für Presse und Werbung". 

*) Deutsche Soldatenzeitung z lutego 1959 г. 



PRASA NA ŚWIECIE 63 

godnikowi Deutsche Wochen-Zeitung, związanemu z neohitlerowską „Deutsche Reichs
partei" (DRP). Tłem procesu, który zakończył się skazaniem czołowych redaktorów 
tygodnika i szeregu członków zarządu DRP, były znane incydenty z 1959 г., kiedy to 
ludzie związani z DRP wymalowali swastyki na murach synagogi kolońskiej. Kern-
mayer zasiadł na ławie oskarżonych jako jeden z głównych redaktorów Deutsche 
Wochen-Zeitung. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Kernmayer był przedtem 
szefem prasowym organizacji byłych SS-manów. Jego działalność redaktorska jest 
jednym z dowodów, że granice ideowe między ruchem neohitlerowskim a recydywą 
militaryzmu są bardzo płynne, a nawet całkowicie zacierają się. Ludzie redagujący 
kalendarz żołnierski i Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung nawiązują z jed
nej strony do odwetowych, prusko-junkierskich tradycji Reichswehry i dawnych orga
nizacji militarystycznych, z drugiej zaś są aktywnymi działaczami neohitlerowskimi, 
operującymi częstokroć hasłami wziętymi żywcem z arsenału propagandowego Goeb
belsa. Nic też więc dziwnego, że w Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung 
można wyczytać narzekania w rodzaju, że „młodzieży zachodnioniemieckiej obcy jest 
typ młodego żołnierza, który w gotowości do startu czeka na wdzierającego się wroga... 
by ścigać go aż do Królewca i w kontrataku odzyskać z powrotem ojczyznę swoich 
ojców". 

Niektóre wystąpienia Deutsche Soldatenzeitung und Nationalzeitung były tak skan
daliczne i szokujące, że dla zachowania pozorów wobec światowej opinii publicznej 
nawet bońskie ministerstwo obrony musiało się dwukrotnie od nich odciąć. Nie ozna
czało to bynajmniej zerwania z tą gazetą wszelkich kontaktów i powiązań, chociaż 
z wymienionych wyżej powodów nawet niedawny inspektor generalny Bundeswehry, 
a obecnie przewodniczący komitetu wojskowego NATO w Waszyngtonie — gen. Heu-
singer, zmuszony był w swoim czasie „wyrazić nadzieję", że oficerowie niemieccy nie 
będą współpracować z Deutsche Soldatenzeitung. Kiedy jednak militaryści z tego cza
sopisma ostro na to zareagowali, pełnomocnik Bundestagu do spraw wojskowych, 
deputowany Grolmann, przesłał im czym prędzej list zawierający zobowiązanie, że 
żaden z oficerów Bundeswehry nie będzie narażony na przykrości z powodu swych 
kontaktów z Deutsche Soldatenzeitung, a gdyby się coś takiego zdarzyło, Grolmann 
natychmiast zarządzi dochodzenie. List Grolmanna Deutsche Soldatenzeitung wydru
kowała na czołowym miejscu. Ale od tego incydentu minęło już dobrych kilkanaście 
miesięcy i stosunki między czołowym organem prasowym militarystów a bońskim 
ministerstwem obrony są w dalszym ciągu poprawne i przyjazne, mimo że niektórzy 
bońscy dygnitarze starają się nadal zachować w tym względzie odpowiednie pozory. 
Deutsche Soldatenzeitung wciąż otrzymuje od ministerstwa obrony subsydia i zamie
szcza na swych łamach inseraty, nawołujące młodych ludzi do ochotniczej służby 
w Bundeswehrze, przy czym dewizą organu prasowego militarystów jest, że „...Bun
deswehra tylko wtedy może posiadać niezbędną wewnętrzną spoistość, gdy utrzymy
wać będzie duchową więź z tradycją drugiej wojny światowej i gdy przyswoi sobie 
pochodzącą z tego okresu tradycję wierności wobec naczelnego wodza." 

A oto inny wymowny fakt. Gdy wiosną 1961 r. opublikowany został w organie pra
sowym zachodnioniemieckiego związku wydawców dzienników i związku wydawców 
czasopism artykuł stwierdzający, że po dwukrotnym odcięciu się od Deutsche Solda
tenzeitung ministerstwa obrony NRF — daje się zauważyć w polityce redakcyjnej tej 
gazety lekki zwrot, wówczas redaktor naczelny Deutsche Soldatenzeitung, dr Gerhard 
Frey, przesłał do wspomnianego pisma czym prędzej wyjaśnienie, w którym oświad
czył bez ogródek: .,To nie my dokonaliśmy zwrotu, lecz federalne ministerstwo obrony, 
które czyni dziś w dużym stopniu to, czego domagamy się już od lat". 

Jako organ tradycyjnej organizacji niemieckich militarystów „Stahlhelm — Bund 
der Frontsoldaten" odegrało w swoim czasie znaczną rolę ukazujące się pod tą samą 
nazwą pismo Stahlhelm, nawiązujące najsilniej do konserwatywnych tradycji milita
ryzmu niemieckiego. Do rozwoju i skonsolidowania się organizacji byłych SS-manów, 
nazywanej w skrócie HIAG 5), przyczynił się przede wszystkim miesięcznik Wiking-

• Ruf, wydawany długi czas przez byłego generała SS Gille, który zajął się po zakoń
czeniu wojny pracą księgarską i wydawniczą. Obecnie organem prasowym HIAG jest 
miesięcznik Der Freiwillige, ukazujący się już 6 rok. Głównym celem propagandowym 
tego pisma jest rehabilitacja dawnej Waffen-SS i udowodnienie, że została ona nie
słusznie i bezprawnie potępiona przez Trybunał Norymberski jako organizacja zbrod
nicza. 

5) HIAG — ,.Hilfsgemeinschaft der Angehörigen der Waffen SS" (stowarzyszenie wzajemnej 
pomocy członków Waffen SS). 
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Pismu Der Freiwillige idzie w sukurs organ międzynarodowego faszyzmu, mie
sięcznik Nation Europa oraz organ prasowy DRP Reichsruf, wysuwający żądanie 
rewizji wyroków norymberskich. Jego redaktorem naczelnym jest były deputowany 
do Bundestagu, neohitlerowiec Adolf von Thadden. Według periodyka Zeitungs-Verlag 
und Zeitschriften-Verlag, poświęconego aktualnym problemom wydawniczo-prasowym 
w NRF, nakład pisma Reichsruf wynosi tylko 18 000 egz, Według innych źródeł6) 
nakład ten jest znacznie większy, wynosi mianowicie ponad 25 000 egz,, co, jak na 
oficjalny organ partyjny, jest w NRF cyfrą stosunkowo dużą. 

Tyle o najważniejszych i najgłośniejszych organach prasowych zachodnioniemiec-
kich militarystów. A oto garść uwag o oficjalnej p r a s i e B u n d e s w e h r y . Kilka 
charakterystycznych tytułów: Die Bundeswehr (miesięcznik, nakład 56 000 egz.), Soldat 
und Technik (miesięcznik, nakład 14 500 egz.), Wehrausbildung in Wort und Bild 
(miesięcznik, nakład 42 500 egz.), Wehr und Wirtschaft (miesięcznik, nakład 4 500 egz.). 
Typowe pisma fachowo-wojskowe. Jest ich zresztą znacznie więcej. Ale to nie 
wszystko. Oprócz pism fachowo-wojskowych, przeznaczonych dla specjalistów i ofice
rów, a także dla kadry podoficerskiej, Bundeswehra wydaje jeszcze gazety i pisma 
przeznaczone dla szerszego ogółu, mające głównie na celu oddziaływanie na szerego
wych żołnierzy i młodzież w wieku przedpoborowym. 

Bońskie ministerstwo obrony nie szczędzi na te pisma pieniędzy. Czyni się również 
coraz większe wysiłki pozyskania dla swych celów ukazującej się w NRF prasy co
dziennej, niezależnie od jej odcieni politycznych, nawet tej, która uchodzi za prasę 
niezależną. (Oczywiście wyklucza się tu prasę komunistyczną, która ukazuje się 
w NRF nielegalnie i jest przedmiotem stałych represji). 

Nie jest rzeczą przypadku, że w ostatnich dorocznych konferencjach związku 
wydawców gazet uczestniczył szef prasowy ministerstwa obrony NRF, płk Gerd 
Schmückte, postulując „stosunek zaufania" między prasą a Bundeswehra. Koła woj
skowe NRF zdają sobie dobrze sprawę z roli, jaką odgrywa masowa prasa codzienna 
w kształtowaniu postawy społeczeństwa i dlatego czynią wszystko, aby wprzęgnąć ją 
do swego rydwanu propagandowego. Zwłaszcza, że miały możność dostatecznie się 
przekonać o skuteczności publikowanych w niej materiałów. Jak bowiem stwierdziło 
bońskie ministerstwo obrony, ogłoszenie w prasie codziennej jest najskuteczniejszym 
środkiem werbowania ochotników do Bundeswehry. 

W armii zachodnionicmieckicj istnieje specjalna instytucja tzw. oficerów praso
wych. Każdy korpus, każda dywizja, jak i odpowiednie ośrodki dowodzenia w lotnic
twie i marynarce wojennej, mają swego głównego oficera prasowego, podporząd
kowanego bezpośrednio dowódcy danej jednostki czy związku taktycznego. Ofice
rowie prasowi Bundeswehry odpowiedzialni są za utrzymywanie kontaktów z prasą 
i za informacje o wojsku, podawane do wiadomości opinii publicznej. Co jakiś czas 
odbywają się w Bonn, we Frankfurcie n/Menem, Hannowerze lub innym mieście NRF 
konferencje oficerów prasowych Bundeswehry z udziałem ministra obrony Straussa 
i przedstawiciela Federalnego Urzędu Prasy i Informacji. Ustala się tam aktualne 
zadania propagandowe i udziela wiążących instrukcji. Więź między aparatem pro
pagandowym Bundeswehry a kierownictwem adenauerowskiej CDU jest bardzo ści
sła. Szef prasowy Bundeswehry płk Schmückle — notabene syn wysokiego dygnita
rza hitlerowskiego — i jego najbliżsi współpracownicy von Raven i mjr Hauschild 
są zaufanymi ludźmi CDU. Przedstawiciele prasy adenauerowskiej, lub zbliżonej do 
CDU, otrzymują od oficerów prasowych Bundeswehry wiadomości z pierwszej reki, 
których celowo nie udostępnia się pismem niezależnym i opozycyjnym. Na specjalne 
konferencje prasowe, gdzie mówi się o doniosłych problemach polityki wojskowej 
i zbrojeniowej, ..niegodni zaufania" dziennikarze z niezależnej i opozycyjnej prasy 
w ogóle nie otrzymują zaproszeń. Istnieje cały skomplikowany, ale sprawnie działa
jący, system kontaktów i powiązań, powodujący, że niektóre fakty i dane z polityki 
wojskowej i zbrojeniowej w ogóle nie przedostają się do wiadomości opinii publicznej 
lub podawane są w odpowiedniej obróbce przez prasę wierną rządowi, a prasa nie
zależna i opozycyjna nie ma możliwości ich sprawdzić. Ludzie kierujący w Bunde-
swehrze propagandą hołdują bowiem zasadzie: albo będziecie pisać o wojsku i zbro
jeniach w dogodnym dla nas duchu albo nie będziemy was dopuszczać do źródeł 
informacji. Oddajmy zresztą głos samemu szefowi prasowemu Bundeswehry, płk 
Schmvckle: 

„Moi panowie — mówił Schmückle na jednej z konferencji oficerów prasowych 
Bundeswehry — doświadczamy wciąż na nowo, że dziennikarze SPD i niezależnej 

!) Die Kultur, Nr 159 z 1961 r. 
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rzekomo ponadpartyjnej prasy nie piszą zgodnie z poglądami ministra obrony. Do
tyczy to problemu uzbrojenia atomowego, budowy Bundeswehry ltd. Bez żadnych 
korzyści wydajemy na tych ludzi nasze pieniądze. Pozwalają się oni zapraszać, zwie
dzają obiekty Bundeswehry, są mili i szarmanccy, ale gdy wracają do domu nie in
formują już w naszym duchu. Ja już w tym więcej uczestniczyć nie będę. Niechaj 
ludzie ci radzą sobie sami, nie będziemy ich już zapraszać, nie zamierzamy wydawać 
naszych pieniędzy na ludzi, którzy pracują przeciwko nam". 

Zresztą przed zbyt natrętnymi i wścibskimi dziennikarzami chroni Bundeswehrę 
prawo. Paragraf 109d Kodeksu Karnego NRF zatytułowany „Szkalowanie Bunde
swehry" głosi bowiem, co następuje: 

„Kto wbrew lepszemu rozeznaniu przygotowuje w celu rozpowszechniania nie
prawdziwe lub spaczone twierdzenia, których to rozpowszechnianie może zakłócić 
działalność Bundswehry lub kto, świadom nieprawdziwości takich twierdzeń, rozpo
wszechnia je, aby utrudnić Bundeswehrze wypełnienie zadania obrony kraju, ten 
podlega karze więzienia" 7). Dalej czytamy, że karalna jest również próba wykrocze
nia przeciwko tym przepisom prawnym. 

Tyle sucha litera obowiązującego kodeksu. Ale w kodeksie przewiduje się zmiany, 
które zakładają daleko idące obostrzenia. W przytoczonym wyżej paragrafie mowa 
jest tylko o karze więzienia bez bliższego określenia terminu kary. W projekcie no
wego kodeksu karnego, jaki przedłożony został przez rząd, odnośny paragraf ustala 
wyraźnie karę więzienia do trzech lat. A weźmy jeszcze pod uwagę, że zawarte w ko
deksie określenie „nieprawdziwe lub spaczone twierdzenia" jest w tym wypadku bar
dzo rozciągliwe, gdyż w praktyce władze wojskowe NRF mogą uznać za „niepraw
dziwą lub spaczoną" każdą niedogodną dla siebie wiadomość prasową, a sądowe do
chodzenie jej prawdziwości będzie niesłychanie utrudnione ze względu na to, że 
rzecznicy Bundeswehry będą mogli w każdej chwili zasłonić się tajemnicą wojskową. 

W najbliższej przyszłości grożą niezależnej prasie w NRF dalsze ograniczenia, przy 
czym ludzie z adenauerowskiej ekipy rządzącej wcale się ze swymi planami nie kryją. 
Obok ministra Straussa i bońskich generałów jednym z głównych rzeczników tych 
ograniczeń jest prokurator generalny NRF, dr Max Güde. Chwilowo dr Güde usiłuje 
przygotować teoretyczny grunt dla kagańcowych przepisów prawnych. Wygłasza więc 
referaty i pisuje teoretyczne artykuły, w których powołuje się na różne historyczne 
analogie i przykłady ustawodawstwa prasowego w innych państwach. Jest przy tym 
rzeczą wielce charakterystyczną, że Güde proponuje rozwiązania, jakie niektóre pań
stwa stosowały nie w czasie pokoju, ale właśnie w czasie wojny. 

Koncepcje prokuratora Güde świetnie pasują do politycznego programu zbrojeń 
atomowych adenauerowskiej CDU. Są niejako tego programu uzupełnieniem, zapo
wiedzią, że na dalszym etapie polityki zbrojeń opozycyjna prasa musi być w zasad
niczych kwestiach posłuszna. Ale nie na tym koniec. Bońscy militaryści mają w za
nadrzu jeszcze jeden projekt: ustawę o stanie wyjątkowym. W dosłownym tłuma
czeniu projekt ten nazywa się „ustawą o wyższej konieczności". Rządowy projekt tej 
ustawy przewiduje zawieszenie w razie ..zewnętrznej lub wewnętrznej konieczności" 
aitykułu 5 Konstytucji NRF, co w praktyce oznaczać może całkowitą likwidację swo
body prasy aż do zamknięcia nieposłusznych rządowi gazet włącznie. Coś podobnego 
uczynił już w 1933 r. Hitler, kiedy na mocy artykułu 48 Konstytucji weimarskiej 
wprowadził stan wyjątkowy i za jednym zamachem zakneblował usta nie tyl,ko ko
munistycznej, ale również socjaldemokratycznej i wszelkiej opozycyjnej prasie w ów
czesnych Niemczech. 

Czy historia i tym razem ma się powtórzyć? 
Wróćmy jeszcze na zakończenie do czynnych w armii zachodnioniemieckiej ofice

rów prasowych. Nie tak dawno było ich zaledwie 50. Dziś będzie ich przynajmniej 
100 albo i więcej. Działają oni zresztą nie tylko przy dowództwach korpusów lub 
dywizji Bundeswehry. Nie brak ich również w międzynarodowych sztabach wojsko
wych NATO, gdzie obowiązkiem ich jest szerzenie dobrej opinii o odwetowej Bun
deswehrze. Zapotrzebowanie na oficerów prasowych w NRF jest obecnie duże. Fala 
krytyki prasowej przeciwko remilitaryzacji już opadła. Społeczeństwo Niemiec Za
chodnich zdołało się już częściowo z remilitaryzacją oswoić. Chodzi teraz o pozy
skanie jego względów, o stworzenie wokół Bundeswehry atmosfery sympatii i przy
jaźni. Do tego potrzebne jest poparcie prasy a także radia i telewizji. O poparcie 
tych dwóch ostatnich instytucji Bundeswehra zaczęła intensywnie zabiegać mniej 
więcej półtora roku temu. 

7) Archiv für Presserecht, n r 42/1961, s. 18. 
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„Bundeswehra jest na punkcie radia i telewizji szczególnie uczulona — mówił na 
konferencji w demokratycznym Berlinie b. oficer prasowy Bundeswehry, mjr Bruno 
Winzer. — Istnieją bowiem obecnie tylko dwie dziedziny działalności radiowej, gdzie 
Bundeswehra stworzyła sobie silny grunt. Są to słuchowiska i omówienia książek. 
Płk Schmückle i jego współpracownicy nawiązują z autorami książek i słuchowisk 
kontakty, mówią im, co dla Bundeswehry jest interesujące, a co nie i które spośród 
zawartych w książkach i słuchowiskach myśli muszą jeszcze ulec zmianie. Jeśli auto
rzy godzą się z życzeniami odnośnie zmian gwarantuje się im zakupienie ich utwo
rów, zwłaszcza zaś książek, których pierwszy nakład zostaje przez Bundeswehrę wy
kupiony po wyższych cenach niż normalnie". 

Dziś wpływ militarystów na radio i telewizję jest już znacznie większy i nie ulega 
wątpliwości, że będzie się zwiększał coraz bardziej. Istnieją już dwie rozgłośnie ra
diowe, oficjalnie i bezpośrednio zależne od dowództwa Bundeswehry: rozgłośnia 
„Deutsche Welle", nadająca na falach krótkich program dla zagranicy i rozgłośnia 
„Deutschlandfunk", która po audycjach doświadczalnych, ma zgodnie z swym prze
znaczeniem — szerzyć zakrojoną na szeroką skalę dywersję propagandową przeciwko 
NRD. Obie rozgłośnie utworzone zostały na mocy specjalnej ustawy, która weszła 
w życie 17 grudnia 1960 r. W jedenastoosobowej radzie radiowej „Deutsche Welle" 
ministerstwo obrony NRF reprezentuje sam szef prasowy Bundeswehry, płk Schmü
ckle. Do rady radiowej „Deutschlandfunk" ministerstwo delegowało swego sekretarza 
stanu — Hopfa. Zważywszy, że w obu radach radiowych przedstawiciele rządu NRF 
i adenauerowskiej CDU stanowią przytłaczającą większość, nic nie będzie stało na 
przeszkodzie, by propaganda militarystyczna rozchodziła się swobodnie na falach 
eteru; zwłaszcza, że, po kongresie SPD w Hanno werze, na którym prawicowe kie
rownictwo partii poparło atlantycką politykę Adenauera, przedstawiciele socjalde
mokracji w radach radiowych nie będą już zgłaszać tak ostrych sprzeciwów, tym 
bardziej, że stanowią tam znikomą mniejszość. 

Bundeswehra nie przebiera w środkach, aby uzyskać wpływ na opinię publiczną 
i aby mieć na swych usługach odpowiednich ludzi. Zabiega o szerokie kontakty 
z prasą, radiem i telewizją, organizuje kursy dla kandydatów na oficerów prasowych, 
kaptuje za pieniądze publicystów i dziennikarzy, powołuje do życia nowe czasopisma 
i gazety wojskowe. Nawet istnieją już p i s m a j e d n o s t e k a r m i i zachodnio-
niemieckiej. Tak np. już na początku ub. roku III korpus Bundeswehry stacjonujący 
w Koblencji otrzymał, jako pierwsza jednostka wojskowa, własny bogato ilustrowany 
dwutygodnik pn. Soldaten-Kurier. W ślad za nim pojawiły się inne nowe pisma Bun
deswehry, jak Der Grenzwald, Soldat der Berge, Die Zehnte, Der Fallschirm itp. Jak 
głoszą inseraty reklamowe, pisma te są szeroko kolportowane nie tylko wśród szere
gowych żołnierzy, ale także w szkołach i lokalach organizacji młodzieżowych. Od 
1 lutego br. ukazuje się nowe czasopismo Bundeswehr}7 dwutygodnik Visier. Na jego 
wydawanie przewidziano w budżecie ministerstwa obrony NRF na 1961 r. 1.224.000 
marek. Nakład pierwszego numeru tego bogato ilustrowanego dwutygodnika o łącz
nej objętości 32 stron — przekroczył 40 000 egz. Przeciwko temu nowemu projektowi 
wydawniczemu protestowała ostro w Bundestagu socjaldemokratyczna opozycja, argu
mentując, że Bundeswehra ma do swej dyspozycji już dość czasopism i że na finan
sowanie takich pism zawodowo-wojskowych jak Truppenpraxis, Soldat und Technik., 
Wehrausbildung in Wort und Bild i inne budżet ministerstwa obrony na 1961 rok 
przewidywał 1 925 000 marek. 

Są to wszystko dane liczbowe podawane jawnie do wiadomości opinii publicznej. 
A ile jest w budżecie ministerstwa obrony NRF pozycji zamaskowanych? Ile pieniędzy 
wydaje się na militarystyczna propagandę i subwencjonowanie militarystycznych 
czasopism w tajemnicy przed opinią publiczną? 

LUCJAN MEISSNER 

5* 
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Prasa w Afryce 
Uwagi wstępne 

Poniższy szkic bibliograficzno-statystyczny 
ma na celu dostarczenie tylko ogólnych wiado
mości dotyczących rozwoju ruchu wydawni
czego w zakresie literatury periodycznej. Zu
pełnie świadomie nie używam tu określenia 
„środków masowej informacji", gdyż prasa 
rdzennie afrykańska po większej części roli 
tej nie spełnia i nie będzie spełniać w prze
ciągu co najmniej 10 lat. Jej obecną rolę 
i funkcję łatwiej zestawiać z kurendami, biu
letynami wewnętrznymi tak rozpowszechnio
nymi w naszych czasach. Swym wyglądem 
zewnętrznym również przypomina bardziej te
go typu wydawnictwa niż gazety dnia dzisiej
szego, z którymi spotyka się czytelnik euro
pejski czy amerykański. 

Toteż rola organizatorska prasy w aktual
nych wydarzeniach społeczno-politycznych, peł
nych dynamizmu (w ciągu niedawnych 15 mie
sięcy 17 państw afrykańskich uzyskało niemal 
jednocześnie niepodległość) jest minimalna 
i w zasadzie ogranicza się tylko do grup przy
wódców. Jest to skutkiem analfabetyzmu nie
rzadko sięgającego 90—95'/.i ogółu ludności po
szczególnych krajów i terytoriów, a w konse
kwencji brak nawyku tradycji czytelniczej. 
Ale obok przeszkód wynikających z aktualnej 
sytuacji socjo-demograficznej są i inne: słabo 
rozwinięta baza drukarska (pozostająca w prze
ważającej mierze w rękach przedstawicieli ko-
lonialistów lub grup ustosunkowanych proko-
loniainie); brak regularnych linii komunikacyj
nych, utrudniających kolportaż; brak kadr 
dziennikarskich i inne. Każdy kraj, każdy ze
spól wydawniczy lub redagujący pismo boryka 
się z własnymi trudnościami. 

Niemniej istotnym problemem jest również 
sprawa języka, w którym drukowane są cza
sopisma. Obok języków europejskich — języ
ków dawnych kolonizatorów, pozostających 
jedynym środkiem porozumiewania się między 
sobą i łączności ze światem, coraz częściej 
ukazują się publikacje w językach afrykań
skich. I tu nasuwa się pytanie czy języki sze
regu szczepów są na tyle rozwinięte, by można 
nimi oddawać złożoną problematykę współcze
snego życia? Oto jeszcze inna trudność, z którą 
boryka się dziennikarz — wydawca afrykański. 

Przedstawione poniżej zestawienie opraco
wałem w głównej mierze na podstawie „Hand
buch der Auslandspresse" wydanego przez 
Instytut Publicystyki Wolnego Uniwersytetu 
Berlińskiego (Athenaeum-Verlag, Westdeu-
scher verlag Bonn-Koeln, Opladen I960) a za
wierający dane na dzień 31 grudnia 1959 r. 
Z tego też względu w swToich rozważaniach 
pomijam Gwineę '), Kongo, Mali, a także Su
dan -') — kraje, które w kilkunastu ostatnich 

') Wg informacji biuletynu PAP w Gwi
nei, gdzie wydawane są obecnie: tygodnik, 
codzienny biuletyn informacyjny i magazyn 
ilustrowany rząd buduje przy pomocy Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej wielki za
kład poligraficzny, który będzie największym 
w całej Afryce zachodniej. Gwinea będzie 
dzięki temu w stanie wydawać obok czaso
pism broszury, książki techniczne i naukowo-
-popularne. "Zamierza też wydawać wielki 
magazyn ilustrowany, tygodnik polityczny 
i dziennik. 

2) Przed objęciem w tym kraju dyktatury 
wojskowej przez generała Abbouda (w listo
padzie 1958 r.) ukazywało się 45 czasopism, 
w tym 10 dzienników w języku angielskim 
i arabskim. Istniały również dwie agencje 
prasowe. 

miesiącach uzyskały niepodległość. Zmian, 
które w międzyczasie zaszły na rynku wy
dawniczym tych państw, cytowany przeze 
mnie „Handbuch der Auslandspresse" nie 
odnotowuje. Poza moimi rozważaniami zna
lazło się więc m. in. Brazzaville — stolica b. 
Francuskiej Afryki Równikowej, duży ośrodek 
ruchu prasowo-wydawniczego, siedziba silnej 
radiostacji nadającej szereg audycji w różnych 
językach afrykańskich. Korzystałem również 
z fragmentarycznych informacji rozsianych 
w biuletynach PAP-owskich, Biuletynie Pol
skiego Komitetu UNESCO, Prasie Polskiej, Do
kumentacji Prasowej, zagranicznych periody
kach prasoznawczych (Sowietskaja Pieczat', 
Gazette, Publizistik). Po napisaniu całości na
tknąłem się na pracę J. Dziedzica na powyższy 
temat zamieszczoną w powielanym wydawnic
twie PAP — Afryka 1960 — opartą w zasa
dzie również o „Handbuch der Auslands
presse". 

Pragnę dodać równocześnie, że zagadnie
niem sytuacji rynku wydawniczego i czytel
niczego w krajach afrykańskich używających 
języka francuskiego •') zajmował się w nume
rach lipcowych 1961 r, periodyk Afrique Ac
tion. Oto niektóre ciekawsze informacje do
tyczące czytelnictwa i kolportażu zasięgnięte 
z tej publikacji. 

W 1960 r. sprzedano za granicą książki fran
cuskie o wartości 15 mld dawnych franków. 
Afryka używająca języka francuskiego zaku
piła jedynie 1'15 część tych wydawnictw. Więk
szość z nich została rozpowszechniona w Al-
gerii, Maroku i Tunezji. Rozpowszechnianie 
książki w Afryce Czarnej napotyka na liczne 
trudności. W całej pofrancuskiej Afryce ist
nieje nie więcej niż 150 punktów sprzedaży. 
Koszty transportu z Francji do Afryki, nie
możliwość zwrócenia niesprzedanych egzem
plarzy, ryzyko straty, ogromna ilość pośred
ników między producentem a konsumentem 
powiększają ceny katalogowe książki o 50 — 
I00"/o. Księgarnie istnieją zaledwie w wielkich 
miastach i stolicach państw. Kiedy książka 
dociera do buszu, jej cena wzrasta nawet do 
250°/'o. 40"/o ogólnej liczby książek eksporto
wanych do Afryki stanowią pozycje widnie
jące w programach nauczania (podręczniki). 

A jak wygląda sytuacja w odniesieniu do 
prasowego rynku czytelniczego w ocenie 
wspomnianej publikacji? Nie ma w Afryce 
jeszcz« żadnej ustawy prasowej, która by 
gwarantowała dziennikom niezależnie od kie
runku jaki reprezentują, równe szanse jeśli 
chodzi o kolportaż. Prawo dyktują tu sprze
dawcy, w olbrzymiej większości pochodzenia 
europejskiego. To oni zamawiają dzienniki 
według swego widzimisię, wykreślając wszyst
kie te, które im nie odpowiadają i usta
lają ilość egzemplarzy do rozprowadzenia. 
Kolportaż prasy w krajach Afryki używa
jących języka francuskiego napotyka na te 
same trudności, co kolportaż książki: jeszcze 
skromniejsza sieć dystrybucji i wysokie ceny 
dzienników, na którą rzutują koszty trans
portu. Pismo kosztujące w miejscu wydania 
jeden nowy frank, w Afryce kosztuje w naj
lepszym wypadku dwa nowe franki, z tym, 
że w bardziej odległych miejscowościach osią
ga 3—4-krotnie wyższą cenę od normalnej. 
Pisma docierają do czytelnika afrykańskiego 
od 3 do 10 dni po ukazaniu się w druku. 

Afrykanin jeśli chce być poinformowany 
i chce się uczyć, zdany jest jeszcze na prasę 

3) 15 krajów niepodległych zamieszkałych 
przez 30 min ludności na obszarze 15 razy 
większym od Francji. 



PRASA NA ŚWIECIE 69 

francuską. Eksport prasy francuskiej w 1960 r. 
osiągnął sumę 11 mld starych franków; 20"/u 
tej sumy przypada na kraje Afryki łącznie 
z Marokiem, Algierią i Tunezją. W roku tym 
Francja eksportowała do Algierii dzienniki 
wartości 960 min starych franków, do Ma
roka 340 i Tunezji 160 min. Kraje o słabej 
łączności ze światem zakupują więcej pe
riodyków niż dzienników. Tak np. na Wy
brzeżu Kości Słoniowej sprzedaje sic codzien
nie ok. 11 tys. dzienników, w Dakarze 19 tys. 
a w Czadzie tylko... 200. 

Najwyższą poczytnością cieszą się pisma 
zajmujące się sprawami sercowymi, komiksy, 
ilustrowane magazyny dla dzieci. Ilość sprze
daży tych pism przewyższa 4-krotnie ilość 
sprzedaży dzienników i 6-krotnie tygodników 
i miesięczników. Do najpoczytniejszych dzien
ników francuskich w Afryce należą: France 
Soir (20% czytelników tej gazety zamieszkuje 
w Afryce), Le Figaro (3%), be Monde (20''/»). 

Poczytność tygodników przedstawia się na
stępująco: 

Afrique Nouvelle — tygodnik wydawany 
w Dakarze, liberalno-katolicki rozprowadzany 
we wszystkich państwach posiada 95 Vu czy
telników pochodzenia afrykańskiego i 5% eu
ropejskich, Paris Match — (10"'ci), Afrique Ac
tion — (97%), Jours de France — (24»), L'Ex
press — (25%), L'Observateur — (Нэ'.'о), Le 
Canar Enchaîne — (50%). 

Afrique Action jest szczególnie popularny 
wśród młodzieży: 50°/o tego tygodnika to stu
denci i młodzi działacze związkowi, pozostałe 
50% to politycy i kadry administracyjne w mie
ście i na wsi. 

Swoje rozważania o czytelnictwie publicy
sta Afrique Action kończy słowami: ..Glo
balna liczba nakładów dzienników regional
nych, jeśli weźmiemy pod uwagę potrzeby 
kulturalne państw afrykańskich jest śmiesz
nie niska, zaś import dzienników z Francji 
jest niewielki. Sama Szwajcaria, która posia
dała tylko 1,5 min mieszkańców używających 
języka francuskiego, na ogólną liczbę 5 min 
,,konsumuje" tyle dzienników co cała pofran-
cuska Afryka razem wrzięta. Niewątpliwie 
liczba egemplarzy dzienników francuskich 
sprzedawanych w Afryce wzrośnie w naj
bliższych latach, ale orzyszłość należy do 
prasy prawdziwie afrykańskiej... Trudno so
bie wyobrazić Afrykę żywioną wiadomościa
mi, ilustracjami i problemami czysto europej
skimi''. 

Reasumując należy stwierdzić: rozwój ma
sowego dziennikarstwa drukowanego jest ści
śle uzależniony od rozwoju oświaty, od zwal
czania analfabetyzmu. Organizujące swój byt 
polityczny państwa afrykańskie, mimo szczu
płych środków finansowych i wielu potrzeb, 
sprawy oświaty wysunęły na pierwsze miej
sce i ..poświęciły na to część swego budżetu 
sięgającą niekiedy, lub przekraczającą nawet 
20 i 25% wszystkich wydatków budżetowych" 
(V. Veronese. Państwa afrykańskie a problem 
oświaty, Biuletyn Polskiego Komitetu UNESCO. 
nr 7 str. 8). Jak na razie jednak przyszłość 
dziennikarstwa afrykańskiego — jako maso
wego środka informacji i czynnika opiniotwór
czego — jest bardziej realna w rozwoju dzien
nikarstwa radiowego. Ale i ono wymaga du
żych nakładów inwestycyjnych. 

I. Państwa niepodległe 
Na 27 państw niepodległych tylko fi posiada 

własne agencje prasowe, powstałe zresztą 
w ostatnich 2—4 latach: 

G h a n a (1957 г., Ghana News Agency 
podlegająca resortowi służby informacyjnej 
rządu); 

M a r o k o (w 1959 г., Maghreb Arabe 
Presse) ; 

S e n e g a l (1959 г., Agence de la Presse 
Sénégalaise. Stolica kraju — Dakar ma bez
pośrednie połączenie radiotelefoniczne z Pa
ryżem, telegraficzne z krajami Afryki zachod
niej); 

S u d a n (S. N. S. Sudanese News Ser
vice, SAP-Sud. Press Agency); 

ZRA (MENA-Midale East News Agency); 
Z w i ą z e k P o ł u d n i o w e j A f r y k i 

(SAPA — South African Press Association). 
Pozostałe kraje są skazane jeśli nie na 

zbieranie informacji na własną rękę to na 
korzystanie w większości z serwisu AFP. 
Prasa Ghany i ZRA obok własnych serwisów 
korzysta również z zagranicznych (w tym 
również z TASS-a). 

Nie licząc nieregularnie rozprowadzanych 
biuletynów agencyjnych w niskim nakładzie, 
prasy codziennej nie posiada: 

C z a d (biuletyn AFP, drukowany w Al
gierze miesięcznik francuski i arabski oraz 
mutacja Envol wydawanego w Brazzaville). 

G a b o n (biuletyn AFP. kolportowany jest 
również ukazujący się w Paryżu w nakładzie 
3 tys. egczmplarzy Union Gabonaise o cha
rakterze demokratycznym), 

G ó r n a W o l t a (ok. 4 tytuły, ukazujące 
się bardzo nieregularnie, w tym w Paryżu: 
La Voila de matin), 

M a u r e t a n i a (biuletyn redagowany nie
gdyś przez Daddaha, obecnego premiera oraz 
nieregularnie ukazujący się jeden periodyk, 
oba tytuły w języku francuskim), 

S o m a l i (do chwili uzyskania niepodle
głości ukazywał się informacyjny dwutygod
nik w nakładzie nieprzekraczającym 2 tys. 
egz.). 

Niewiele korzystniej wygląda rozwój litera
tury periodycznej w Dahomeju, Liberii, Ni-
gerze, Srodkowo-Afrykańskiej Republice i To
go. Jednak spotykamy tu zawiązki stałej, co
dziennej prasy informacyjnej. W grupie 
państw, w której dopiero co powstają pod
stawy stałej działalności informacyjnej, na 
pewno ciekawy jest przykład L i b i i z uwagi 
na ukazujące się czasopisma w języku arab
skim: 2 dzienniki oraz 9 czasopism w języku 
arabskim lub dwujęzyczne (arabski i wioski). 
Nakład dzienników 2—4 tys. 

D a h o m e j posiada jeden dziennik (uka
zujący się co dwa dni w języku francuskim) 
oraz 10 czasopism o różnej częstotliwości uka
zywania się. Nakład waha się w granicach 
2—5 tys. egzemplarzy. 

W L i b e r i i ukazują się dwa dzienniki 
w języku angielskim (500—1500 egzemplarzy) 
oraz kilka efemerycznych czasopism. Kolpor
towane są również biuletyny informacyjne 
USIS (centrum informacyjne ONZ). 

W N i g e r z e , S r o d к o w o - A f у к a ń-
s k i e j R e p u b l i c e i T o g o ukazuje się 
po kilka efemerycznych pisemek (nie rzadko 
powielanych w nakładzie 400—1000 egzempla
rzy). Kolportowana jest również prasa pary
ska. 

Ze względu na niski stan rozwoju tech
niki drukarskiej na W y b r z e ż u K o ś c i 
S ł o n i o w e j przeważa typ prasy wydawa
nej na powielaczu (nakład 1—5 tys. egzem
plarzy). Dwa dzienniki w języku francuskim 
wydawane normalną techniką drukarską 
osiągają w sumie około 10 tys. egzemplarzy 
łącznego jednorazowego nakładu. Ruch wy
dawniczy w tym kraju jest skupiony w sto
licy, również kolportaż jest ograniczony 
w większości do tego miasta. Zupełny brak 
pism w języku afrykańskim. 

Względnie dobrze zorganizowaną służbą 
dziennikarską mogą jedynie poszczycić się 
następujące kraje: 
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E t i o p i a 
Ukazuje się tu 5 dzienników, w tym 3 w ję

zyku włoskim, 1 francuskim z dodatkiem am-
haryjskim i jeden w angielskim. Nakład 
w granicach 1,5—6 tys. Wyjątkiem jest wło
ski dziennik ukazujący się w Ahmarze II 
Quoitidiano Eritreo (70 tys.). Blisko 15 czaso
pism ukazujących się w tym kraju jest sku
pione głównie w Asmarze. Przeważają pisma 
w języku angielskim, amharyjskim, arabskim, 
włoskim i tygionijskim. Większe znaczenie 
mają tylko 4 tytuły. Brak własnej agencji. 
Dzienniki korzystają z usług Reutera i AFP. 

G h a n a 
5 dzienników w języku angielskim, wraz 

z dodatkami w językach afrykańskich (Ewe, 
hausaga, pidgin, twi). Nakład od 25 do 70 tys. 
Istnieje również blisko 30 czasopism w tym 
jeden tygodnik i 7 dwutygodników w językach 
afrykańskich. W kraju obecnie są organizo
wane liczne kursy dziennikarskie. Miejscowa 
agencja prasowa współpracuje z Reuterem, 
utrzymuje kontakty z AP, TASS i in. 

K o n g o 
Obszerne omówienie ruchu wydawniczego 

i rynku czytelniczego w powiązaniu z aktu
alnymi wydarzeniami w Kongu (wg stanu 
z września br.) pióra red. J. Dziedzica 
zamieści! Biuletyn Specjalny PAP w dziale 
..Komentarzy i korespondencji" z dnia 2G. X. 
1961. Oto krótka charakterystyka opracowana 
na podstawie wyżej wymienionego źródła. 

W okresie, gdy w Stanleyville sprawował 
władzę A. Gizenga ukazywały się tu 4 pisma. 
Głównym organem był dziennik Uhuru, pismo 
ugrupowania założonego przez P. Lumumbę. 
Wydawnictwo borykało się z brakiem papieru, 
kadr dziennikarskich i in. Nakłady prasy 
b. niskie, toteż głównym źródłem informacji 
było radio. Po przeniesieniu się A. Gizengi 
do Leopoldville pisma te w większości prze
stały się ukazywać. 

Ruch wydawniczy prowincji Kiwu jest re
prezentowany kilkoma pismami o znaczeniu 
lokalnym. 

Ożywionym ośrodkiem wydawniczym, w 
którym panuje ..rozmaitość i wolność prasy" 
jest Leopoldville. Autor wymienia i analizuje 
15 czasopism. Obok prasy związanej lub sym
patyzującej z Gizengą ukazują się również 
pisma o charakterze wrogim, inspirowane już 
to przez belgijskie grupy kolonizatorskie już 
to przez przemysłowców zachodnioniemieckich. 

W A f r y c e R ó w n i k o w e j ukazują 
się 3 tygodniki oraz urzędowy biuletyn nowo
ści. Ukazują się również 2 pisma (w jęz. an
gielskim) przeznaczone dla ludności europej
skiej. 

Sytuacja na rynku nieustabilizowana. 
K a m e r u n 

Centrum działalności wydawniczo-dzienni-
karskiej jest skupione w Duale oraz stolicy 
Jaundć — ośrodku prasy wydawanej w języ
kach murzyńskich. Ukazują się dwa dzienniki 
w jęz. francuskim, nakład: 5—6 tys. egz. 
Z blisko 30 czasopism (4 poświecone reklamie 
i kolportowane bezpłatnie, 2 wyznaniowe, 4 rzą
dowe, 5 organizacji politycznych) 7 ukazuje 
się w językach murzyńskich (ewando, bulu) 
wzgl. francusko-murzyńskich i są redagowane 
dla poszczególnych szczepów. Nakład 500— 
700 egz. 

Brak własnej agencji prasowej. AFP po
siada swoje przedstawicielstwo w Jaundé. 

M a l g a s k a R e p u b l i k a 
Na rynku prasowym tego kraju zachodzą 

ciekawe procesy: szybko zmniejsza się ilość 
tytułów w jęz. francuskim (Francuzi tu za
mieszkujący korzystają z prasy paryskiej) 
i intensywnie rozwija się prasa w jęz. mal-
gaskim. W sumie ok. 50 tytułów, w tym dwa 

dzienniki; nakład 1200 do 5 tys. egz. Prasa 
miejscowa korzysta jednak z serwisu AFP. 
Czasopisma posiadają dość patetyczne tytuły: 
„Fala", „Gwiazda Madagaskaru", Przysz
łość...", i in. 

M a r o k o 
Jeden z potentatów dziennikarsko-wydaw-

niczych na Czarnym Lądzie. W kraju tym 
ukazuje się kilkadziesiąt czasopism, w tym 
14 dzienników różnojęzycznych (3 arabskie, 
9 francuskich, 1 hiszpańsko-arabski, 1 hisz
pański). Cztery z głównych dzienników są 
w posiadaniu francuskim. Nakład codziennej 
prasy w jęz. arabskim w granicy od 10—15 
tys. egzemplarzy, francuskiej 5—65 tys. Kol
portowany w całym kraju dziennik hiszpański 
Espana osiąga średni nakład w granicach 
50 tys. egz. Największa drukarnia prasowa 
i agencja reklamowa znajduje się w rękach 
rzecznika francuskiej polityki kolonialnej. 

Obok agencji narodowej (od 1959) działa 
również AFP (liczne biura w dużych ośrod
kach miejskich), Reuter, UP. 

N i g e r i a 
Kraj ten, podobnie jak Maroko, posiada 

względnie dostatecznie rozwiniętą produkcję 
wydawniczą — około 250 czasopism (w tym 
16 dzienników) ukazujących się w 10 miejsco
wościach. Przeważa typ czasopisma informa
cyjnego, słabo jest rozwinięta prasa rozryw
kowa i fachowa. Znaczenie większe posiadają 
jednak jedynie dzienniki stołeczne (3). Inne 
posiadają charakter lokalny. Nakład w gra
nicach 15—100 tys. egzemplarzy. Na czoło 
wysuwa się tutaj Daily Times ukazujący się 
w dwu wydaniach codziennie w objętości 
8—16 stron. Pismo o charakterze niezależnym, 
posiada korespondentów zagranicznych. Więk
szość czasopism ukazuje się w języku an
gielskim; w języku afrykańskim (hausa) wy
dawany jest jedynie dziennik ukazujący się 
dwa razy w tygodniu, nakład ok. 25 tys. 
egzemplarzy. Większe ośrodki ruchu wydaw
niczego: Lagos (stolica — 12 tytułów o szer
szym zasięgu, Port Harcourt — 3, Enugu — 3, 
Zaria — 2, Onitsza — 2. 

Rolę narodowej agencji prasowej pełni fe
deracyjny departament prasy. W Lagosie po
siada swoje oddziały Reuter i AFP. 

S e n e g a l 
Ukazuje się około 50 czasopism (5 dzienni

ków, 12 tygodników, 33 miesięczniki) prawie 
wszystkie w języku francuskim. Osiągają ok. 
200 tys. egzemplarzy jednorazowego nakładu. 
W porównaniu z prasą nigeryjską dość zna
czne zróżnicowanie tematyczne (obok pism in
formacyjnych, pisma młodzieżowe, sportowe, 
literackie, magazyny popularno-naukowe, reli
gijne). Nakład w granicach 1,5 tys. (pisma 
ugrupowań politycznych) do 18 tys. egzempla
rzy (magazyny rozrywkowe). 

Najpopularniejszy dziennik Paris Dakar 
(nakład 14—30 tys. egz.) kolportowany również 
poza granicami kraju znajduje się w rękach 
francuskich rzeczników polityki kolonialnej. 

T u n e z j a 
Po uzyskaniu niezależności w 1956 r. zmniej

szyła się ilość prasy francuskiej. Obecnie uka
zuje się 7 dzienników (6 w języku francuskim, 
jeden w arabskim), dwa z nich posiadają cha
rakter lokalny, nakład 1—1,5 tys. Rolę organu 
informacyjnego spełnia 5 dzienników stołecz
nych — nakład 10—30 tys. egzemplarzy. Nie
które z pism posiadają swych koresponden
tów w krajach arabskich. Pod względem te
matycznym czasopisma wyraźnie zróżnicowane 
(magazyny ilustrowane, gospodarcze, sporto
we, periodyki związków zawodowych). Po
szczególne grupy narodowościowe (Żydzi, Wło
si) posiadają swoje organy. W kraju działa 
Stowarzyszenie Dziennikarzy. 
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Z j e d n o c z o n a 
R e p u b l i k a A r a b s k a 

Ruch wydawniczy znacjonalizowany, sku
piony głównie w Kairze. W kraju ukazuje 
się około 150 periodyków. W stolicy ZRA uka
zuje się 8 dzienników. Najpoważniejszy z nich, 
adresowany głównie do inteligencji Al Ahram 
drukowany jest w nakładzie ok. 120 tys. egz. 
Jeszcze większy nakład (145) uzyskuje Al 
Akhbar, tematyka sensacyjna. Własne pisma 
codzienne posiadają również kolonie greckie 
i ormiańskie. Wśród periodyków zasadniczą 
rolę odgrywa Rose el Jusep, ukazujący się 
w nakładzie 50 tys. egz., propagator nacjona
lizmu arabskiego. Dla czytelników mniej wy
robionych przeznaczona jest jakby mutacja 
Rose el Jusep — Sabah el Kheir. Zasadniczą 
cechą dzienników egipskich jest ich oficjalny 
charakter, brak na łamach polemik dotyczą
cych zagadnień politycznych. Komentarze są 
poświęcone prawie wyłącznie sprawom mię
dzynarodowym. 

Obok agencji Mena (spółka akcyjna pism 
codziennych) prasa ZRA korzysta z materia
łów TASS-a, UPI, Reutera, AP, AFP. W kraju 
przebywa wielu dziennikarzy zagranicznych. 

Z w i ą z e k P o ł u d n i o w e j A f r y k i 
Ukazuje się tu 19 dzienników i około 50 

tygodników i dwutygodników odgrywających 
większą rolę. Przeważa prasa o charakterze 
rządowym lub prorządowym, prasa angiel
ska. Posiada różne odcienie polityczne. Na
tomiast grupa pism ukazujących się w języku 
afrykańskim jest orędziem ideologicznym po
lityki dyskryminacyjnej premiera M. Ver-
woerda. Rozwój prasy opozycyjnej krępują 
ustawy antykomunistyczne. Nakład dzienni
ków angielskich waha się w granicach 40— 
300 tys. egzemplarzy, dzienników afrykaner-
skich od 3 tys. do 100 tys. egz. jednorazo
wego nakładu. Ludność pozostająca w opozy
cji do rządu nie posiada ani jednego co
dziennego pisma, ich interesy reprezentują 
dwa tygodniki oraz jeden miesięcznik. Mniej
szość hinduska posiada 3 tytuły, chińska — 1. 

Cechą charakterystyczną rynku prasowego 
ZPA jest postępujący proces koncentracji. 
Prasę opozycyjną skupia Bantu Presse, rzą
dową — Die Nasionale Koreante BpK. 

II. Kraje zależne 
T e r e n y p o w i e r n i c z e ONZ 

Pod zarządem brytyjskim ( K a m e r u n , 
T a n g a n i k a ) względnie ożywiona działal
ność wydawnicza jest prowadzona w Tanga
nice, jednak czasopisma (przeważnie miesięcz
niki, w ilości ok. 40, w języku suaheli) po
siadają charakter periodyków lokalnych. Więk
sze znaczenie posiadają dwa dzienniki i kilka 
tygodników. Są to jednak w większości pisma 
władz kolonialnych. Powstawanie nowych 
pism utrudniają przepisy finansowe przewi
dujące składanie dość wysokich kaucji. 

Pod zarządem Belgii — R u a n d a U r u n -
d i. Brak prasy codziennej. W kraju tym 
ukazuje się nie więcej niż 20 tygodników, 
miesięczników. Są to pisma albo koloniali-
stów, propagujących politykę dyskryminacyj
ną, albo pisma misji religijnej. Liberalny 
i niezależny dwutygodnik — Chronique Con
golaise w nakładzie 1,5 tys. egz. 

Zupełny brak prasy reprezentującej in
teresy ludności afrykańskiej należy odnoto
wać w A f r y c e P o ł u d n i o w o - Z a 
c h o d n i e j (obszar powierniczy pod zarzą
dem ZPA). Również prasa miejscowa jest 
słabo reprezentowana: dwa dzienniki o na
kładzie nieprzekraczającym 5 tys. egz. reda
gowane dla ludności niemieckiej i angielskiej. 
Taki sam charakter noszą 'trzy pisma tygod
niowe. W szerszym zakresie jest kolportowana 
prasa ZPA. 

T e r e n y z a l e ż n e 
o d W i e l k i e j B r y t a n i i 

W koloniach brytyjskich ( G a m b i a , Ke
n i a , M a u r i t i u s , S z e s z e l e , S i e r r a 
L e o n e ) ruch wydawniczy jest słabo roz
winięty. W Gambii brak dziennika. Ukazują 
się jedynie trzy tygodniki w języku angiel
skim. W pozostałych 4 krajach ukazuje się 
17 dzienników w większości stojących na 
straży porządku kolonialnego. Wyjątkiem jest 
opozycyjny dziennik mniejszości hinduskiej 
ukazujący się w Kenii. Nakłady jednorazowe 
pism codziennych nie przekraczają w zasa
dzie 5 tys. egz. 

W tej grupie krajów aktywniejszy ośro
dek wydawniczy jest skupiony w Kenii. Uka
zuje się tu blisko 100 tytułów. Blisko 30 pism 
wydawane jest dla poszczególnych szczepów, 
noszą one charakter pism oświatowych, rolni
czych. Dużą rolę odgrywa tu prasa mniejszo
ści hinduskiej. 

Sytuacja w protektoratach brytyjskich (B a-
s u t o , B e c z u a n a , R o d e z j a , i N i a-
sa , S u a z i , U g a n d a , Z a n z i b a r ) wy
gląda podobnie jak w koloniach: w Basuto, 
Beczuana, Suazi brak w ogóle prasy własnej. 
W Basuto wydawane są jedynie pisma mi
syjne, szeroko kolportowana jest prasa ZPA. 

W Zanzibar mocną pozycję posiada mniej
szość hinduska wydająca 2 dzienniki. Wśród 
15 pism tygodniowych przeważają angielskie 
pisma urzędowe. 

W Ugandzie ukazuje się 6 dzienników (dwa 
w języku ugandzkim), nakład w granicach 
10—15 tys. egz., przeważnie o charakterze 
informacyjnym oraz 18 tygodników, miesięcz
ników w językach miejscowych o charakte
rze lokalnym. 

O wiele ciekawszy dla naszej charakte
rystyki jest rynek prasowy Rodezji i Niassy. 
Ukazuje się tu 7 dzienników o charakterze 
popularnym i niezależnym. Większość w ję
zyku angielskim lub angielsko-afrykańskim. 
Dzienniki te (podobnie jak pozostałe 40 cza
sopism) są skupione w Bulawajo i Salizbury. 
Niassa nie posiada własnego pisma codzien
nego. 

Wśród innych uzależnionych od Wielkiej 
Brytanii ukazuje się tylko około 20 czaso
pism przeważnie o charakterze lokalnym, 
w językach afrykańskich (emba, hiandża, 
toka). 

T e r e n y z a l e ż n e 
o d F r a n c j i 1 ) 

W dwu koloniach francuskich ( R e u n i o n 
i S o m a l i ) wydawana jest jedynie prasa 
dla potrzeb Europejczyków i władz rządo
wych. W Reunion ukazuje się 12 pism (w tym 
4 dzienniki o charakterze informacyjnym, na
kład 2—15 tys. egz.), w Somali trzy o charak
terze rządowym. 

*) W swej charakterystyce pomijam Algie
rię. Cytowany przeze mnie „Handbuch der 
Auslandspresse" zawiera informacje o 10 
dziennikach (tylko jeden w języku arab
skim) i około 30 ważniejszych pismach 
(w tym kilka mutacji algierskich czasopism 
paryskich). Toczące się walki wyzwoleńcze 
na pewno wywarły duży wpływ na rynek 
prasowy. Wiadomo przecież z wcześniejszych 
wydarzeń, że ludność odnosiła się wręcz wrogo 
do oficjalnej prasy, rozczytując się w prasie 
arabskiej przywożonej z krajów arabskich. 
Popularnością cieszył się Alger Républicain 
o tendencjach komunistycznych zlikwidowany 
przez władze francuskie (w 1955'г.). Naczel
nym organem Frontu Wyzwolenia Narodowego 
jest ukazujący się w Tunisie tygodnik El 
Moudjahid w objętości 12 kolumn. Format 
pisma tzw. berliński. Układ czteroszpaltowy. 
Pismo drukowane w dwu kolorach, chętnie 
używające ilustracji. 
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T e r e n y z a l e ż n e 
o d H i s z p a n i i 

W krajach tych ( F e r n a d o P o o, H i s z 
p a ń s k a A f r y k a Z a c h o d n i a , I f n i , 
R i o M u n i ) brak w ogóle prasy lokalnej. 
Kolportowane są pisma hiszpańskie. Jedynie 
w Fernado Poo i Rio Muni ukazują się urzę
dowe biuletyny. 

K o l o n i e p o r t u g a l s k i e 
Jedynie pod względem charakterystyki bi

bliograficznej sytuacja korzystniej wygląda na 
terenach administrowanych przez Portugalię 
( A n g o l a , G w i n e a P o r t u g a l s k a , 
M o z a m b i k , W y s p y Św. T o m a s z a 
i K s i ą ż ę c a , oraz W y s p y Z i e l o n e 
g o P r z y l ą d k a ) niż w koloniach hisz-

W grudniu 1960 r. Komisarz Generalny (mi
nister) Informacji rządu kongijskiego w Leo-' 
poldville zwołał w Loyanium konferencję kie
rowników służby informacyjnej odpowiedzial
nych za prasę, radio i film w poszczególnych 
prowincjach Konga podległych temu rządowi. 
Tematem konferencji były problemy informa
cji w Republice Kongijskiej. 

Choć tematyka tej narady była ściśle zwią
zana z działalnością służby informacyjnej 
w jednym tylko kraju, wydaje się, że może 
zainteresować polskiego czytelnika, ponieważ 
odzwierciedla ogólne problemy informacji we 
wszystkich młodych krajach afrykańskich. 

Podstawowym środkiem informacji maso
wej w Kongo jest radio. Obecna przewaga ra
dia nad innymi środkami informacji wynika 
z faktu, że w większości krajów afrykańskich 
liczba analfabetów przekracza 80% mieszkań
ców, ponadto dochodzi jeszcze zagadnienie bra
ku odpowiednich środków łączności, które 
umożliwiałyby normalne rozchodzenie się pra
sy drukowanej. 

Według danych oficjalnych w Republice 
Kongijskiej na 14 milionów mieszkańców, za
ledwie pół miliona posiada odbiorniki radiowe. 
W Kongu odbiornik radiowy jest jeszcze luksu
sem zważywszy, iż są to aparaty zasilane ko
sztownymi bateriami, ponieważ olbrzymia część 
obszaru tego kraju nie jest zelektryfikowana. 
Jak wynika ze słów kongijskiego ministra in
formacji w jego kraju zaledwie 22% mieszkań
ców korzysta z dóbr informacji prasowej, ra
diowej i filmowej. Z tej liczby należy jeszcze 
odjąć Europejczyków, aby mieć dokładny 
obraz sytuacji panującej w dziedzinie infor
macji w Republice Kongijskiej. 

Po uruchomieniu nowych stacji radiowych, 
zakładów drukarskich mogących wydawać pi-

Prowadzone w krajach kapitalistycznych 
badania nad strukturą czytelniczą mają wy
łącznie komercyjny charakter. W NRF np. od 
kilku lat wskazuje się na konieczność koordy
nacji stosowanych metod, by uzyskiwane wy
niki mogły być porównywane p r z e z p l a 
n i s t ó w r e k l a m y . Olbrzymia większość 
badań zakłada bowiem otrzymanie możliwie 
dokładnego obrazu odbiorcy gazety, traktowa
nej jako środek pośredniczący w przekazywa
niu reklamy przemysłowohandlowej. W tym 
kierunku pracują rozbudowane instytucje, pro
wadzące ankietowe analizy wśród czytelników 
na zlecenie poszczególnych wydawnictw. 

Interesujące kryterium zostało w ub. roku 
zastosowane przez DIVO z Frankfurtu w bada
niach nad kręgiem czytelniczym czasopisma 

pańskich. Ukazuje się tu w sumie 47 czaso
pism. Ośrodkiem wydawniczym jest Angola, 
posiadająca dwadzieścia kilka czasopism, 
w tym 5 dzienników o charakterze informa
cyjnym. Czasopisma drukowane w języku 
portugalskim posiadają bardzo niski nakład. 
Do rzadkości należą pisma osiągające nakład 
wyższy niż 2,5 tys. egz. W Gwinei portugal
skiej ukazuje się 6 tytułów powielanych w na
kładzie 300—500 egzemplarzy. W Mozambicu 
ukazuje się 10 czasopism (nakład 1,5—7 tys. 
egzemplarzy) podlegających ścisłej cenzurze 
Pozostałe kolonie portugalskie posiadają po 
trzy pisma o charakterze urzędówek. Brak 
prasy codziennej. 

SYLWESTER DZIKI 

sma we wszystkich najważniejszych narze
czach Konga, po zwiększeniu ilości kin rucho
mych i stałych rząd Republiki Kongijskiej po
winien opracować długofalowy program roz
woju informacji. Do najważniejszych zadań 
informacji w Kongu należy przede wszystkim 
walka z analfabetyzmem i zacofaniem. Dlatego 
też na pierwszym miejscu znajdują się progra
my oświatowe, mogące przemawiać do wy
obraźni mieszkańców miast i wsi. 

Dla dobra rozwoju życia społecznego i kul
turalnego kraju należy rozszerzać działalność 
Kongijskiej Agencji Prasowej poprzez urucho
mienie we wszystkich miastach kraju nowych 
dalekopisów i szkolenie fachowców, których 
liczba spadła w niektórych prowincjach do 
zera po odejściu Belgów. 

Również ważna jest produkcja filmów 
oświatowych mogących zainteresować miesz
kańców Republiki Kongijskiej. Dotychczas wy
świetlane filmy były produkcji bądź europej
skiej, bądź amerykańskiej, dlatego też nie 
zawsze przemawiały do czarnego widza, mimo 
że zainteresowanie filmem jest w Kongu 
olbrzymie. 

Narada w Lovanium stwierdziła jeszcze, że 
tak jak we wszystkich nowych krajach afry
kańskich i w innych krajach słabo rozwinię
tych, informacja w Kongu powinna być kiero
wana bezpośrednio przez rząd, powinna być na 
usługach władzy. 

Powyższe zestawienie faktów i postulatów 
przedstawionych przez ludzi odpowiedzialnych 
za rozwój informacji w Republice Kongijskiej 
jest bardzo znamienne. Jak wynika z nich dla 
młodych państw afrykańskich rozwój informa
cji jest równie ważny jak rozwój gospodarczy. 

(h k) 

Christ und Welt (120 tys. nakł.). Dokonano 
mianowicie podstawowego podziału na .„czy
telników zasadniczych" (Hauptleser) i „współ-
czytelników" (Mitleser), stosując następującą 
definicję: „Czytelnikami zasadniczymi są ci, 
którzy pismo czytają systematycznie i grun
townie oraz którzy — jako czytelnicy pry
watni — powodują zaabonowanie wzgl. nabycie 
pisma". Jak wykazały zestawienia, w poszcze
gólnych grupach płci, wieku i zawodów różni
ce procentowe były bardzo istotne dla obu 
podstawowych grup czytelniczych. 

Przeprowadzona przez Institut für Demos
kopie w Allensbach analiza czytelników süd
deutsche Zeitung -została w NRF określona 
jako wzorowa. Objęła ona ogół mieszkańców 
Monachium, wykazując dane odnoszące się do 

Problemy informacji w Kongo 

Analizy czytelnicze w NRF 
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Süddeutsche Zeitung w zestawieniu z bardzo 
wszechstronnym materiałem porównawczym. 
Ważne dane dla reklamujących się instytucji 
dotyczą odbioru reklamy radiowej i telewizyj
nej. W ciągu jednego dnia na 321 tys. czytelni
ków gazety reklamę radiową odbiera 130 tys. 
osób, telewizyjną zaledwie 25 tys. osób. 

DIVO przeprowadziła także badania nad 45 
dziennikami średniej wielkości (łącznie ponad 
700 tys. nakładu, krąg czytelniczy obejmuje 
2.236 tys. osób). Każda z czterdziestu pięciu 
analiz dotyczyła następujących kompleksów 
pytań: 

1. 16 pytań z zakresu struktury socjologicz
nej czytelników, 

2. 17 pytań odnośnie do wykorzystywania 
przez czytelników środków informacji maso
wej, 

3. 7 pytań z zakresu stosunków nabywczych 
50-ciu produktów (żywnościowych, kosmetycz
nych, tytoniowych), 

4. 15 pytań odnoszących się do warunków 
mieszkaniowych. 

W zakresie informacji o czytelnictwie prasy 
okazało się, że: 

— każdy egzemplarz dziennika średniona-
kładowego jest czytany przez kilku czytelni
ków, 

— charakterystyczne dla tej grupy pism 
jest, iż ci sami czytelnicy czytają kilka tytu
łów z tej grupy (..powtarzalność czytelnicza"), 

— krąg czytelniczy dzienników średniona-
kładowych wykazuje niewielką zbieżność z od
biorcami innych środków informacji masowej 
(wysoki procent „wyłącznych czytelników"). 

Wreszcie DIVO przeprowadziła badania nad 
czytelnikiem niedzielnym wśród 1334 osób, pod
czas czterech niedziel maja I960 roku. Intere
sujące jest zestawienie czynności, wykonywa

nych w niedziele przez osoby udzielające od
powiedzi: 

69% słucha radia 
52"/o spaceruje 
49% czyta gazety 
47% wyiDOczywa, śpi iip. 
46"/o wykonuje prace domowe 
40% udaje się z wizytami lub przyjmuje 

gości 
31% czyta pisma ilustrowane lub książki 
27% odbiera program telewizyjny 
20% wyjeżdża samochodem, autobusem lub 

pociągiem 
18% przesiaduje w restauracjach lub ka

wiarniach 
8% udaje się do teatru, kina lub na koncert 
7% udaje się na imprezy sportowe. 
Okazuje się, że w NRF właśnie w niedzielę 

oddziaływanie środków masowej informacji 
jest olbrzymie. Ogarniają one łącznie 86% lud
ności. 

Z wszelkich tego rodzaju analiz korzystają 
natychmiast przedsiębiorstwa (niejednokrotnie 
zresztą zlecające ich wykonanie), odpowiednio 
dysponując budżetem reklamowym. 

Badania o najszerszym zakresie są obec
nie przeprowadzane przez Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger na zlecenie prze
szło 500 dzienników. Analiza obejmuje trzy 
części: 

1. Kim są czytelnicy zachodnioniemieckich 
dzienników? 

2. Jakie są ich nawyki nabywcze i czytelni
cze? 

3. Jakie jest stanowisko czytelników wobec 
ich dziennika? 

Wyniki pierwszej części zostały udostępnio
ne instytucjom gospodarczym już w połowie 
19G1 r. 

pd 

Nakłady dzienników i magazynów amerykańskich 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej na
leżą do krajów, w których czytelnictwo prasy 
codziennej jest najbardziej rozwinięte. Pod 
względem przeciętnego jednorazowego nakła
du gazet na 1000 obywateli nie zajmują 
wprawdzie I miejsca, ale liczba 337 należy 
do bardzo wysokich w światowej statystyce. 
Ameryka wyprzedzana jest jednak w tej sta
tystyce przez kilka krajów. Wielka Brytania 
z 573 gazetami jednorazowego nakładu na 
1000 mieszkańców znajduje się na czele ta
beli. Na dalszych miejscach znalazły się: 
Szwecja (462), Bułgaria (440), Finlandia (420), 
Japonia (400), Belgia (383), Australia (381), Nor
wegia (374). Odpowiednie liczby dla ZSRR 
i Polski wynoszą 297 i 183. 

Jeśli idzie o ilość tytułów gazet codzien
nych, to na pierwszym miejscu w światowej 
statystyce znajduje się Związek Radziecki 
z 10.603 tytułami, zaś na drugim USA z 1.755 
tytułami (dane pochodzą z roku 1959). Jedno
razowy nakład prasy codziennej w ZSRR wy
nosi 62 miliony egzemplarzy, w Stanach Zjed
noczonych zaś 58.300 tys. egzemplarzy (dane 
za rok 1959; w USA brano pod uwagę tylko 
gazety redagowane w języku angielskim, 
a wychodzi tam wiele pism codziennych w in
nych językach — polskim, niemieckim, fran
cuskim, hebrajskim, japońskim itd.). 

Poza tym warto dodać, że w USA wvchodza 
w formie niedzielnych dodatków do dzienni
ków bądź też jako samodzielne wydawnictwa 
564 tygodniki „gazetowe" o jednorazowym na
kładzie prawie 48 min egzemplarzy. 

Poniżej podajemy nakłady największych 
dzienników amerykańskich (powyżej 300 tys. 

dziennie) według d a n y c h na 
1960 roku *). 

Tytu ł dz iennika Przec ię tny m 
codziennego — 

Baltimore Sun (r i w) 
Boston Globe (r i w) 
Boston Record (r) 
Chicagos American (w) 
Chicago News (w) 
Chicago Sun Times (r) 
Chicago Tribune (r) 
Cleveland Plain 

Dealer (r) 
Cleveland Press 

and News (w) 
Detroit Free Press (r) 
Detroit News (w) 
Detroit Times (w) 
Kansas City Star (w) 
Kansas City Times (r) 
Los Angeles 

Examiner (r) 
Los Angeles 

Herald Express (w) 
Los Angeles 

Mirror News (w) 
Los Angeles Times (r) 
Miami Herald (r) 
Milwaukee Journal (w) 
Minneapolis Star (w) 
New York 

Herald Tribune (r) 

415.095 
340.071 
355.727 
454.941 
551.462 
543.504 
867.940 

308.142 

388.247 
482.850 
480.673 
373.295 
337.627 
332.817 

374.776 

361.291 

312.238 
523.626 
321.461 
375.950 
301.719 

352.490 

31 m a r c a 

t k ł a d w y d a ń : 
n i e d z i e l n e g o 

320.877 
431.274 

— 594.252 

— 670.127 
1.229.396 

510.406 

.— 521.947 
640.079 
459.589 
361.301 

— 
693.163 

— 
— 913.042 

383.206 
513.647 

— 
521.568 

*) Litera ,,r" przy tytule — wyd. poranne, 
„w" — wieczorne. 
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New York 
American Journal (w) 

New York: Long Island 
Press (w) 

New York Mirror (r) 

607.000 

302.368 
827.231 

New York News (r) 2.003.758 
New York Post (w) 
New York Times (r) 
New York World-Te

legram and Sun (w) 
Philadelphia 

Bulletin (w) 
Philadelphia 

Inquirer (r) 
Pittsburgh Press (w) 
St. Louis Globe 

Democrat (r) 
St. Louis Post 

Dispatch (w) 
Wall Street Journal (r) 
Washington Post (r) 

335.840 
686.246 

464.205 

707.823 

606.823 
315.156 

325.832 

396.212 
647.763 
401.736 

803.115 

391.142 
1.290.036 
3.413.340 

278.768 
1.371.939 

— 
710.349 

1.041.740 
549.755 

348.191 

567.480 
— 460.027 

Ze s ta tys tyk i Audi t Bureau of Circulat ions 
w y n i k a również, że w dniu 31 m a r c a 1960 r o k u 
86 dalszych dz ienników a m e r y k a ń s k i c h posia
dało nak łady od 100 tys . do 300 tys . egzem
plarzy . 

Porównując tę s t a tys tykę z d a n y m i za rok 
1959 można stwierdzić, że n a k ł a d y t rzech n a j 
większych dz ienników a m e r y k a ń s k i c h New 
York News, New York Mirror i Chicago Tri
bune n ieznacznie spadły . Wzrosły zaś n a k ł a d y 
tzw. dz ienników poważnych i półof ic ja lnych: 
New York Times, New York Herald Tribune, 
Wall Street Journal (aż o 65 tys . egzempl.) . 

Według danych Audi t B u r e a u of Circula
t ions w dniu 15 września 1960 roku na t e re 
nie S tanów Zjednoczonych A. P . w y d a w a n o 
42 magazyny w nakładzie powyżej 1 mil ion 
egzemplarzy, 27 m a g a z y n ó w pos iada jących na 
kład od 500 tys . do 1 min egzemplarzy i 49 m a 
gazynów w nakładzie od 200 tys . do pół mi 
liona egzemplarzy. Dodajmy, że w S tanach 
Zjednoczonych pod okreś len iem „ m a g a z y n " 
kryją się nie tylko ko lorowe tygodniki , ale 
t akże w y d a w a n e w odpowiednie j szacie gra
ficznej, na d o b r y m papierze i lu s t rowane d w u 
tygodniki , mies ięczniki i dwumies ięcznik i . 
P rzy czym mogą one być bądź kolorowe, 
bądź ty lko czarno-białe . 

Wymieniając poniżej m a g a z y n y o mil iono
wych nak ładach war to odnotować, że ich 
ilość w roku 1960 w po równan iu z rok iem 1959 
zmniejszyła się o 2 ty tu ły . A oto pe łna lista 
magazynów o nak ładach powyżej 1 mil iona. 
Reader's Digest 
TV Guide 
Life 
Saturday Evening Post 
Ladies' Home Journal 

12.011.389 
6.831.177 
6.448.215 
6.227.075 
5.986.727 

5.881.787 
5.726.103 
5.116.350 
4.874.007 
4.646.418 
4.247.195 
3.664.921 
3.109.813 
2.980.079 
2.748.419 
2.542.825 
2.399.152 
2.397.509 
2.353.549 

2.332.686 
1.920.362 

1.815.366 
1.437.664 
1.360.567 
1.326.042 
1.295.773 
1.261.989 
1.256.033 
1.251.591 
1.246.807 
1.216.488 
1.149.965 
1.148.923 
1.140.668 
1.103.272 
1.095.143 
1.089.385 
1.086.552 
1.082rl02 
1.076.262 
1.071.590 
1.045.284 

Porównu jąc tę s t a ty s tykę z ubiegłoroczną 
war to zwrócić uwagę na znaczny wzrost na
k ładów pism kobiecych. Tak np . nak ład La
dies Home Journal wzrósł p rawie o 300 tys. , 
McCall's Magazine o ok. 400 tys. , Better Homes 
and Gardens о 200 tys. , Good Housekeeping 
о 200 tys. , American Home о 400 tys. , Woman's 
Day p rawie o l mi l ion! J a k twierdzą znawcy 
przedmiotu , jes t to związane z coraz większą 
rolą kobie ty w rodzinie a m e r y k a ń s k i e j . 

Na koniec tego s ta tys tycznego przeglądu 
wydawn ic t w a m e r y k a ń s k i c h poda jmy jeszcze 
n a k ł a d y na jbardz ie j znanych poza g ran icami 
USA m a g a z y n ó w : 

Holiday 944.126 
Cosmopolitan 895.613 
Vogue 448.119 
New Yorker 427.053 
Business Week 338.636 
Atlantic 259.439 

JAN FIEBIG 

Look 
McCall's Magazine 
Every woman's Family Circle Magazine 
Better Homes and Gardens 
Good Housekeeping 
Woman's Day 
American Home 
Coronet 
Redbook Magazine 
American Legion Magazine 
True Story 
National Geographic Magazine 
Time 
True 
Scholastic Magazine (łącznie z od

dzie lnym w y d a n i e m dla młodzieży) 
•Boy's Life 
Parents' Magazine and Better Home-

making 
Photoplay 
Argosy 
Popular Mechanics 
Newsweek 
Popular Science Monthly 
Elks Magazine 
True Confessions 
Scouting 
Modern Screen 
U. S. News and Wolrd Report 
Modern Romances 
Presbyterian Life 
Seventeen 
Motion Picture 
Field and Stream. 
V. F. W. Magazine 
Sfiorts Afield 
Outdoor Life 
Workbasket 
Mechanix Illustrated 
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JERZY GAŁECKI 

TEORIA I PRAKTYKA PUBLICYSTYKI 
(O pracy Michała Szulczewskiego pt. „Publicystyka") 

Praca Michała Szulczewskiego pt. „Publicystyka", wydana w 1961 r. przez Dział 
Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego stanowi skrypt wykładów wygłoszonych 
przez autora na Wydziale Dziennikarskim tegoż Uniwersytetu. Zmierza ona, jak 
oświadcza autor, do „możliwie precyzyjnego określenia pewnych niejednoznacznych 
dotychczas w praktyce pojęć" dotyczących publicystyki. Charakteryzując jej tema
tykę jako „teoretyczne problemy publicystyki", autor bynajmniej jednak nie ogranicza 
celu swej pracy do czystej teorii, lecz rozciąga go również, jeśli nie w pierwszym 
rzędzie, na praktykę. Wszak żywi nadzieję, że praca jego „spełni w jakiejś przy
najmniej mierze zadanie dostarczenia określonego systemu wiadomości objaśniają
cych naszą praktykę publicystyczną, a tym samym pozwalających lepiej rozumieć 
pewne przynajmniej potrzeby warsztatu publicysty i lepiej przygotować do ich prak
tycznego rozwiązania". 

Potrzebę zamierzonej przezeń próby przeanalizowania i zdefiniowania pojęć zwią
zanych z publicystyką uzasadnia autor brakami, jakimi dotknięte jest dotąd posłu
giwanie się nimi. Przeważnie bowiem unika się ich precyzowania, a gdy się przecież 
to czyni, ujawnia się nader rozbieżne ich rozumienie. Autor usiłuje zatem naprawić 
ten niezadowalający stan rzeczy, przy czym — co stanowi szczególnie sympatyczną 
cechę jego pracy — daje wyraz temu, że w pełni zdaje sobie sprawę z trudności, 
na jakie napotyka jego przedsięwzięcie, i, że sam uważa swe sformułowania za dy
skusyjne. 

W pierwszym rozdziale pt. „Pojęcie publicystyki" naprzód omawia i poddaje kry
tyce kilka określeń publicystyki dokonanych w ostatnich latach w Polsce a następnie 
podaje swoją własną jej definicję: „ p u b l i c y s t y k a t o a k t u a l n e , p u 
b l i c z n e , t e n d e n c y j n e o ś w i e t l a n i e w s z e l k i c h z a g a d n i e ń s p o 
ł e c z n y с h". Skoro zaś tego rodzaju oświetlanie owych zagadnień może zostać do
konane nie tylko za. pośrednictwem słowa pisanego, co więcej, nie tylko za pośred
nictwem słowa pisanego lub mówionego, ale też przy pomocy innych środków, jak 
np. dzieł sztuki plastycznej a nawet, jak sądzi autor, również i muzyki, przeto ujmuje 
on pod tym względem pojęcie publicystyki bardzo szeroko. Z tak zaś rozumianej 
publicystyki w ogóle wyodrębnia on publicystykę dziennikarską, która ma stanowić 
właściwy przedmiot jego rozważań i pod której pojęcie podciąga „utwory publicy
styczne, które publikowane są środkami dziennikarskimi (czasopisma, radio, tele
wizja, film)". 

W drugim rozdziale pt. „Pogranicze publicystyki" autor konfrontuje publicystykę 
z informacją, literaturą, nauką, dydaktyką, polityką i propagandą. W każdej z tych 
dziedzin dopatruje się pewnych punktów stycznych z publicystyką, które jednak 
nie upoważniają do prostego zaliczania jej w ich skład. W związku z tym usiłuje 
wytyczyć granice między nimi a nią. 

Trzeci rozdział pt. „Cechy publicystyki" poświęcony jest omówieniu „cech publi
cystyki dziennikarskiej występujących w sposób możliwie powszechny", za jakie 
uważa autor przystępność, systematyczność, dociekliwość, inwencję, ścisłość, naocz-
ność, różnorodność, impresyjność i permanentność oddziaływania. Autor przy tym 
podkreśla, że cechy te występują w różnym stopniu zależnie od gatunku publicystycz
nego, od charakteru publikacji (artykuł zamieszczony w czasopiśmie fachowym a po
dobnej treści artykuł zamieszczony w piśmie społeczno-literackim) i nd technicznego 
sposobu przekazywania publikacji odbiorcom (felieton radiowy a felieton zamiesz
czony w czasopiśmie). 
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W czwartym rozdziale pt. „Kryteria klasyfikacji" przeprowadzony zostaje podział 
dziennikarstwa na informację i publicystykę (seil, dziennikarską). Traktując je jako 
„rodzaje" dziennikarstwa, autor wymienia następnie i omawia trzy kryteria klasy
fikacji publicystyki dziennikarskiej na poszczególne jej gatunki a mianowicie: 1) po
dział ze względu na formę (budowę utworu) — 2) podział ze względu na sposób ujęcia 
(charakter utworu) — 3) podział ze względu na temat (problematykę utworu). Przez 
formę (budowę utworu) rozumie „kompozycję" utworu czyli zarówno zewnętrzne 
jego ukształtowanie (tytuł, podział na części itd.), jak i wewnętrzną jego budowę 
(wzajemny stosunek poszczególnych jego elementów). Przez sposób ujęcia (charakter 
utworu) rozumie „skrystalizowanie zasady tendencyjności oświetlania zagadnień spo
łecznych". Idzie tu o to, czy w danym utworze ujawnia się „polemika czy aprobata 
czyjegoś poglądu, krytyka, czy pochwała jakiegoś posunięcia itd.". Przez temat (pro
blematykę utworu) rozumie „określenie, do Jakiej grupy zjawisk społecznych oma
wiane zjawisko należy". 

Zwracając uwagę na możliwość zastosowania innych jeszcze kryteriów oprócz 
wyżej podanych oraz na rzadkie występowanie w praktyce „czystych" gatunków pu
blicystycznych, dokonuje autor w piątym rozdziale pt. „Gatunki publicystyczne" 
podziału publicystyki dziennikarskiej przy pomocy pierwszych dwu przyjętych prze
zeń kryteriów. W szczególności na podstawie pierwszego kryterium wyróżnia artykuł, 
felieton, esej, gawędę, list, bajkę, pamiętnik, dyskusję, karykaturę, fotomontaż, re
portaż publicystyczny, publicystyczny przegląd wydarzeń i fotografię a na podstawie 
drugiego kryterium komentarz, paszkwil, panegiryk, materiał krytyczny, konsultację, 
polemikę, apel i materiał satyryczny. 

Szósty i ostatni rozdział poświęcony jest zgodnie ze swym tytułem omówieniu 
funkcji publicystyki i kryteriów oceny utworu publicystycznego. Funkcji public}rstyki 
dopatruje się autor w tym, że ona „w sposób istotny wpływa na poglądy człowieka 
i przez współtworzenie opinii społeczeństw oddziaływuje na bieg wydarzeń". Za
znacza przy tym expressis verbis, że idzie mu o poglądy i opinie „nie tylko w dzie
dzinie polityki, ale" o „całokształt wyobrażeń o świecie w całej jego rozciągłości". 
Również przez „wydarzenia" rozumie „nowe zjawiska we wszystkich dziedzinach 
życia". Następnie autor przechodzi do wyłuszczenia „elementów skuteczności" publi
cystyki dziennikarskiej. Elementami tymi są według niego: „1) stopień obejmowania 
przez nią wszelkich istotnych współczesnych zjawisk — 2) siła przekonywania po
szczególnych utworów publicystycznych". Głównym też celem utworu publicystycz
nego jest, według autora, właśnie przekonanie o czymś czytelnika, słuchacza lub 
widza. Środkami zaś wiodącymi do tego celu są: treść utworu publicystycznego, przez 
którą autor tu rozumie „zawartość ideowo-polityczną", oraz jego forma. Jako kryteria 
oceny treści utworu publicystycznego podaje autor „społeczną wartość", „wyczuwalny 
stopień osobistego zaangażowania autora w sprawy poruszane w utworze" i „nale
żyte udokumentowanie". Jako zaś kryteria oceny formy utworu publicystycznego 
podaje wybór „najwłaściwszego gatunku publicystycznego", „budowę utworu" i ..styl". 
(Przez „najwłaściwszy" gatunek publicystyczny rozumie „ten, który: 1) najbardziej 
odpowiada treści utworu — 2) najskuteczniej przyczynia się do realizacji zadań 
stawianych utworowi — 3) będzie najbardziej komunikatywny przy wzięciu pod 
uwagę przewidywanego sposobu publikacji — 4) odpowiada w pełni możliwościom 
autora".) Wyżej wymienione kryteria oceny treści i formy utworu publicystycznego 
nie wystarczają jednak autorowi, skoro do nich dodaje i to jako „najistotniejsze. 
podstawowe" „wartość poznawczą", „wymowę ideologiczną" i „przyswajalność treści". 
Przez tę przyswajalność treści rozumie autor coś więcej, niż ..przystępność", którą 
omawia w rozdziale trzecim jako jedną z „cech" publicystyki. Albowiem „nie chodzi 
tu tylko o to, aby odbiorca materiał zrozumiał, lecz żeby zainteresował się nim, nabrał 
przekonania o jego słuszności, powrócił jeszcze i później do jego tez, używał z niego 
argumentów w dyskusjach" a nawet i to, „by odbiorcę skłonić do samodzielnego 
przemyślenia problematyki utworu, do wyciągnięcia zeń wniosków nawet jeszcze 
dalej idących". 

Jak widać z powyższego streszczenia, omawiana praca niewątpliwie spełnia za
danie, jakie postawił sobie autor. W szczególności może ona stanowić cenną pomoc 
przy szkoleniu adeptów dziennikarstwa, dla których też zdaje się być w pierwszym 
rzędzie przeznaczona. Co więcej, służyć może również szerszym kręgom czytelników 
interesujących się problemami dziennikarstwa jako przystępne wprowadzenie w za
gadnienia, jakimi ma zajmować się teoria publicystyki dziennikarskiej. Skoro zaś 
teoria ta znajduje się dopiero w powijakach, omawianej pracy należy przypisać 
ponadto i tę zasługę, że w pewnej przynajmniej mierze przyczynia się do ukonsty-
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tuowania owej teorii. W obecnym bowiem jej stanie każdy poważny wysiłek zmie
rzający do jej zbudowania — a za taki musi się omawianą pracę uznać — jest nie
zmiernie cenny. Wszak, choćby miało się okazać, że zbacza z właściwej drogi, wła
śnie przez danie sposobności do tego okazania się, pośrednio przecież toruje wła
ściwą drogę. 

Tak też zdaje się mieć rzecz z omawianą pracą. Mimo wszelkich swych walorów 
bowiem nasuwa ona zastrzeżenia ze stanowiska wymogów stawianych teorii nauko
wej. Niedociągnięcia jej pod tym względem pozostają przy tym w widocznym związku 
z jej praktycznym celem, jakim jest kształcenie przyszłych dziennikarzy. Dopatry
wanie się takiego związku bynajmniej nie wypływa z przekonania, jakoby prak
tyczne cele jako takie już stanowiły przeszkodę dla osiągnięcia doskonałości przez 
teorię, która ma im służyć. Nie wypływa też z przekonania, jakoby samo już skon
centrowanie dociekań teoretycznych na pewnej sferze przedmiotów dokonywane pod 
naciskiem wymogów praktycznych zasługiwało jako takie na potępienie ze stano
wiska wymogów czystej teorii. Wypływa natomiast z przekonania, że determinowa
nie dociekań teoretycznych przez cele praktyczne przynosi szkodę owym docieka
niom, jeśli względy praktyczne wywierają wpływ na treść i sposób formułowania 
tez teoretycznych czyli, jeśli względy praktyczne wyznaczają i ingerują w sam tok 
dociekań teoretycznych oraz w ich rezultaty poznawcze. W tym wypadku bowiem 
teoria nie tylko, jak zwykło się to określać, „służy praktyce", — co wprawdzie ze 
stanowiska teorii bynajmniej nie jest konieczne, ale w zasadzie jest dopusz
czalne — ale ulega wręcz deformacji naruszającej jej istotę a w szczególności ogra
niczającej jej autonomię. Deformacja taka zaś jest oczywiście tym bardziej niebez
pieczna, im bardziej maskuje się, czyli usiłuje zachować pozory czystej, nie skrę
powanej postulatami praktycznymi, teorii. 

Niesłuszną więc byłoby rzeczą wytykać autorowi nadmierne kierowanie się po
budkami praktycznymi na tej tylko podstawie, że tematykę swTej pracy zawęził do 
publicystyki dziennikarskiej. Zawężenie to bowiem mogłoby uzasadniać taki zarzut 
dopiero wówTczas, gdyby stanowiło konsekwencję poglądu, że nie ma publicystyki 
poza obrębem dziennikarstwa. Autor zaś właśnie odróżnia publicystykę w ogóle od 
publicystyki dziennikarskiej, czyli tę uważa za specyficzną odmianę tamtej. Co naj
wyżej, można by w związku z tym próbować zarzucić, że zawężenie tematyki pracy 
do publicystyki dziennikarskiej powinno było znaleźć wyraz w tytule pracy, gdyż 
tytuł „publicystyka" o tyle zwodzi, że każe oczekiwać wywodów na temat wszelkiej 
publicystyki a nie tylko publicystyki dziennikarskiej. Ale i ten zarzut byłby chybiony 
z uwagi na to, że w pierwszym rozdziale pracy mowa jest właśnie o publicystyce 
w ogóle, a dopiero na jego końcu następuje wyodrębnienie z pojęcia publicystyki 
w ogóle pojęcia publicystyki dziennikarskiej i w związku z tym zapowiedź ograni
czenia tematyki pracy do publicystyki dziennikarskiej. 

Natomiast do postawienia autorowi zarzutu „praktycyzmu" wywierającego ujemny 
wpływ na dociekania teoretyczne prowokuje już sam sposób, w jaki autor definiuje 
ogólne pojęcie publicystyki: „aktualne, publiczne, tendencyjne oświetlanie wszelkich 
zagadnień społecznych". Wprawdzie niewątpliwie istnieje — zwłaszcza w dziennikar
stwie — publicystyka posiadająca owe wszystkie znamiona łącznie i niewątpliwie 
też publicystyka tego typu odgrywa doniosłą rolę, zwłaszcza w przełomowych, jak 
obecna, epokach. Nie podobna jednak w sposób teoretycznie przekonywający pod
ciągnąć wszelkiej publicystyki —" choćby nawet tylko wszelkiej dziennikarskiej pu
blicystyki — pod przytoczoną definicję. Czyż bowiem do istoty (autor uważa miano
wicie swą definicję za esencjalną, skoro zaznacza, że „sednem definicji musi być 
istota określonego zjawiska") wszelkiej publicystyki należy „tendencyjność"? Dalej, 
czy do istoty tej należy oświetlanie zagadnień — czyli, innymi słowy, czy niemożliwa 
jest publicystyka i to wysoce wartościowa publicystyka, która nie roztrząsa zagad
nień, lecz zmierza wyłącznie do sugestywnego opisu pewnych przedmiotów czy zda
rzeń lub do wyrażania przeżyć emocjonalnych itp.? A, jeśli zajmuje się jakimiś 
zagadnieniami, czyż koniecznie muszą nimi być zagadnienia społeczne? 

Jak widać z objaśnień, jakimi autor zaopatrzył swą definicję publicystyki, zdawał 
on sobie sam sprawę z wątpliwości, jakie definicja ta nasuwa, a między innymi 
także z wątpliwości, jakie nasuwa charakterystyka publicystyki jako „tendencyjnej" 
w swej istocie oraz określenie zagadnień, jakie ma ona oświetlać, jako zagadnień 
..społecznych". (Nie liczył się natomiast z możliwością zakwestionowania słuszności 
poglądu uważającego „oświetlanie zagadnień" w ogóle za istotne czyli konieczne 
znamię publicystyki.) W szczególności położył nacisk na to, że „tendencyjność" ro
zumie nie w sensie pejoratywnym, lecz, że terminu tego używa „dla podkreślenia 
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zajmowania przez autora wypowiedzi publicystycznej określonego stanowiska, dążenia 
do oddziaływania w określonym kierunku, wyrażającego się w subiektywnym podej
ściu do problemu, odpowiednim rozłożeniu akcentów itd." „Tendencyjność" to wedle 
autora „osobiste zaangażowanie publicysty wobec poruszanej problematyki". Termin 
zaś „zagadnienia społeczne" rozumie autor „szeroko, jako sprawy choćby nawet do
tyczące bezpośrednio jednostek, jeżeli mogą lub powinny one obchodzić szerszy krąg 
ludzi". Obejmują one według autora „np. problemy gospodarki, kultury, polityki 
i moralności". 

Objaśnienia te jednak nie tylko nie rozwiewają nasuwających się wątpliwości, 
ale nadto jeszcze nastręczają dalsze. Elastyczność znaczeń użytych w nich wyrazów 
sprawia bowiem, o ile idzie w szczególności o „tendencyjność", iż pozwalają one 
z jednej strony rozumieć ją tak szeroko, że można dopatrywać się jej nawet w utwo
rach wystrzegających się właśnie zajmowania postawy, którą zwykło się nazywać 
tendencyjną, a z drugiej znowu strony tak ciasno, że zdają się definiować właśnie 
tendencyjność w sensie pejoratywnym. Wszak również i utwory o charakterze czysto 
artystycznym, wierne zasadzie „sztuki dla sztuki", a więc rygorystycznie przeciwsta
wiające się wszelkiej tendencyjności, są tym samym skoncypowane z „określonego 
stanowiska" i dążą „do oddziaływania w określonym kierunku" a mianowicie w kie
runku wywoływania przeżyć czysto estetycznych. Również, gdy poruszają jaki pro
blem, każde „podejście" do niego może być uważane za, w szerokim tego słowa 
znaczeniu, „subiektywme". W ogóle też każdy dobrze zbudowany utwór odznacza się 
„odpowiednim rozłożeniem akcentów". A wreszcie szeroko rozumiane „osobiste zaan
gażowanie wobec poruszanej problematyki" bynajmniej nie musi pociągać za sobą 
tendencyjności w powszechnie przyjętym tego słowa znaczeniu.*) Przytoczone nato
miast wyrażenia, przy których pomocy autor usiłuje sprecyzować sens, w którym 
posługuje się terminem „tendencyjność" i który energicznie usiłuje odróżnić od sensu 
pejoratywnego, „w jakim często używa się tego pojęcia potocznie", jeśli rozumieć je 
wąsko, charakteryzują właśnie tendencyjność w owym sensie pejoratywnym. 

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy autorowi — gdy podkreślał, że terminu 
„tendencyjność" nie rozumie w sensie pejoratywnym — szło o stwierdzenie, że oprócz 
tendencyjności w ujemnym tego słowa znaczeniu istnieje również tendencyjność w do
datnim znaczeniu, a tym samym o odróżnienie obu tych odmian tendencyjności 
i zapobiegnięcie temu, by zarzuty słusznie k'ero wane przeciw pierwszej niesłusznie 
rozciągano na drugą, jak również o zaznaczenie, że publicystyce przypisuje tendencyj
ność właśnie w dodatnim znaczeniu — czy też o zasugerowanie poglądu, że posłu
giwanie się terminem „tendencyjność" w sensie pejoratywnym jest w ogóle bezpod
stawne. Wedle takiego poglądu tendencyjność byłaby już jako taka czymś dodatnim 
w publicystyce a mianowicie z uwagi na to, że może stanowić dogodny i skuteczny 
środek wywierania wpływu na zapatrywania, zwłaszcza mniej krytycznych odbior
ców, których jest większość. Ujemną zaś kwalifikację można by wedle tego poglądu 
przypisywać jedynie kierunkowi, w jakim tendencja zmierza, czyli celowi, jakiemu 
służy, albo też nieumiejętności jej realizacji. 

Otóż wydaje się, że autorowi przyświecały obydwie te intencje, przy czym jednak 
wyznaczył im zupełnie odmienne role, co też musiał uczynić, skoro intencje te dalece 
od siebie się różnią. Pierwszą mianowicie, tj. skierowanie uwagi na odróżnienie do
datniej tendencyjności od ujemnej, traktuje autor jedynie jako pociągnięcie taktyczne 
dokonane w zamiarze obalenia przekonania, wedle którego wszelka tendencyjność 
zasługuje na ujemną ocenę. Obalenie zaś tego przekonania ma umożliwić urzeczy
wistnienie drugiej Intencji, która zdaje się być właściwą, ostateczną intencją autora, 
a mianowicie zasugerowanie poglądu przypisującego wszelkiej tendencyjności cha
rakter dodatni — pod tym jedynie warunkiem, aby cel, do jakiego tendencja zmie
rza, zasługiwał na aprobatę, oraz, aby była umiejętnie realizowana. A takiego poglądu 
nie podobna przyjąć, zwłaszcza że trudno już zgodzić się choćby tylko na to, że 
w ogóle można posługiwać się terminem „tendencyjność" nie tylko w ujemnym. 
ale i w dodatnim znaczeniu. 

Również kryterium, jakim autor posługuje się celem określenia pojęcia zagad
nienia „społecznego", budzi poważne zastrzeżenia. Wszak stosując to kryterium, można 
każde w ogóle zagadnienie podciągnąć pod pojęcie zagadnienia społecznego, gdyż 

*) Tendencyjność (od przym. tendencyjny) stronniczość, postawa psychiczna nie podykto
wana obiektywnymi względami lecz wyrażająca jakąś pozytywną lub negatywną tendencję; 
ustosunkowanie się kogoś lub czegoś w sposób nie wynikający z faktów i rzeczywistej sytuacji. 
lecz według z góry wytworzonego o sobie lub sprawie własnego subiektywnego sądu. „Słownik 
wyrazów obcych", wyd. trzecie, PIW, 1958. 



RECENZJE I OMÓWIENIA 79 

o każdym da się ostatecznie powiedzieć, że ono „może lub powinno obchodzić szerszy 
krąg ludzi". Kryterium to więc nie spełnia właściwej mu funkcji, gdyż nie umożliwia 
wyróżnienia zagadnień „społecznych" spośród innych zagadnień, lecz wiedzie po 
prostu do utożsamienia pojęoia zagadnienia społecznego z pojęciem zagadnienia 
w ogóle. Wprawdzie tego rodzaju szerokie rozumienie terminu „społeczny" nie tylko 
jest obecnie bardzo popularne, ale nadto też posiada pewną wartość w nauce, a mia
nowicie heurystyczną, gdyż niejako skłania do odkrywania społecznych przyczyn 
i skutków również takich zjawisk, które same w sobie nie posiadają charakteru 
społecznego. Niemniej jednak wiedzie ono na manowce, skoro skłania właśnie do 
określania jako „społeczne" także i tych zjawisk, które same w sobie nie posiadają 
charakteru społecznego, a to na tej podstawie, że pozostają w jakimś związku ze 
zjawiskami posiadającymi ten charakter. W każdym też razie nie podobna przeoczyć 
różnicy, jaka pod względem doniosłości „społecznej" zachodzi np. pomiędzy jakimś 
zagadnieniem wyższej matematyki (choć i o nim można przecież w myśl postulatu 
rozpowszechniania kultury powiedzieć, że „powinno" obchodzić nie tylko wąskie 
grono specjalistów) a jakimś zagadnieniem politycznym czy gospodarczym. Zagad
nienia pierwszego rodzaju nie nazwie się „społecznym". Nie uczyni tego zapewne 
i autor, aczkolwiek wedle swej definicji spraw społecznych, do których zalicza 
m. in. kulturę, czyli również naukę, a tym samym też wyższą matematykę, właściwie 
powinien to uczynić. Natomiast zagadnienia drugiego rodzaju określi się bez wahania 
jako „społeczne". 

Ale z terminem „społeczny" ma się rzecz w omawianej pracy podobnie, jak z ter
minem „tendencyjność". Tak samo bowiem, jak autor operuje z jednej strony nad
miernie szerokim pojęciem „tendencyjności" a z drugiej strony zawężonym jej po
jęciem, tak też poza wyżej wyłuszczonym rozszerzonym pojęciem tego, co „społeczne", 
posługuje się też ciaśniejszym tego pojęciem. I analogicznie, jak szerokie pojęcie 
„tendencyjności" służy mu jako środek do ułatwienia rehabilitacji wąsko rozumianej 
tendencyjności i wywalczenia uznania dla tejże, tak też wysunięcie na pierwszy plan 
szerokiego pojęcia tego, co „społeczne", ma umożliwić upozorowanie, że autor, o ile 
idzie o tematy poruszane w publicystyce, nie chce kłaść głównego nacisku na mo
menty we wąskim tego słowa znaczeniu „społeczne", a w szczególności polityczne — 
podczas gdy faktycznie właśnie to czyni. Świadczy zaś o tym najwyraźniej i własne 
wyznanie autora a mianowicie to, że przez „treść" utwoi'u publicystycznego rozumie 
on jego „zawartość ideowo-polityczną". Co więcej, w związku z tym dodaje on, że 
przy ocenie owej treści „przede wszystkim... chodzi... o to, w jakim stopniu utwór 
odzwierciedla rzeczywiste konflikty społeczne, o ile słusznie ingeruje w sprawy ja
kiegoś wycinka rzeczywistości". 

Podjęta wyżej próba krytycznej analizy omawianej pracy, choć ogranicza się do 
sformułowanej przez autora definicji pojęcia publicystyki w ogóle, rzuca jednak 
pewne światło również na całość pracy. Ukazuje mianowicie jej niejako janusowe 
oblicze: z jednej strony dążenie autora do naszkicowania operującej sprecyzowanymi 
pojęciami teorii publicystyki, a w szczególności publicystyki dziennikarskiej, a z dru
giej strony jego znajdujące wyraz w nieco oklepanej frazeologii dążenie do wywarcia 
w określonym kierunku wpływu na publicystykę dziennikarską. Z uwagi też na to 
sama praca podpada pod pojęcie publicystyki, a zwłaszcza pod to pojęcie, jakie ma 
autor o publicystyce. Jest więc z jednej strony pracą naukową a z drugiej utworem 
publicystycznym, przy czym publicystyczny jej charakter ujawnia się nie tyle w na
daniu „suchej" teorii naukowej lekkiej, powabnej postaci, ile w utrudniającym — 
jak widać z przytoczonych cytatów — osiągnięcie zamierzonej precyzji pojęciowej 
i ograniczającym pole widzenia naginaniu teorii do celów pozateoretycznych. 

Poruszone tu problemy mają zasadnicze znaczenie dla teorii gatunków dzien
nikarskich. Ponieważ książka M. Szulczewskiego jest pierwszą pracą tego typu 
w Polsce otwieramy nad nią dyskusję, sygnalizując następny w niej głos — 
Jana Trzynadlowskiego, teoretyka literatury z Uniwersytetu Wrocławskiego — 
który zamieścimy w następnym numerze „Zeszytów Prasoznawczych". 



80 RECENZJE I OMÓWIENIA 

DZIEJE DRUKARSTWA 

DRUKARZE DAWNEJ POLSKI OD 
XV DO XVIII WIEKU. Książka 
w dawnej kulturze polskiej pod red. 
K. Budzyka i A. Gryczowej, t. X, 
zesz. 5: Wielkie Księstwo Litewskie. 
Oprać. А. К a w e с к a-G г у с z o w a 
oraz K. K o r o t a j o w a i W. K r a 
j e w s k i , Wrocław—Kraków 1959, 
str. XVII, 270, tabl. 12, mapa 1; zesz. 
6: Małopolska — ziemie ruskie, Wro
cław—Kraków 1960, str. 258, snlb. 2, 
tabl. 13, mapa 1. 

W nowszej polskiej literaturze nau
kowej brak dotąd książki, która przed
stawiałaby całość historii drukarstwa w 
Polsce. Do dziś jeszcze czerpie się wia
domości o polskich drukarniach tylko 
z J. S. Bandtkiego: „Historia drukarń 
krakowskich" (1815) i „Historia drukarń 
w Królestwie Polskim i Wielkim Księ
stwie Litewskim" (1826). Wreszcie w 
r. 1959 rozpoczęto wydawanie publika
cji, która dla wszystkich interesujących 
się polskim drukarstwem, a więc i dla 
prasoznawców, stanie się doskonałym 
kompendium. Jest to książka „Drukarze 
dawnej Polski od XV do XVIII wieku". 
W latach 1959—60 ukazały się 2 zeszyty: 
5 i 6 o zasięgu terenowym wyżej poda
nym. Następne zeszyty obejmą: Małopol
skę właściwą, Śląsk, Wielkopolskę i Ma
zowsze z Podlasiem oraz Prusy (Ksią
żęce i Królewskie), Warmię i Pomorze. 

Dla historyka prasy staropolskiej 
książka stanowić będzie zapewne dużą 
pomoc. Dowie się z niej nie tylko o sa
mych drukarniach, o ich kierownikach, 
ale znajdzie również wiele uwag o wy
dawanych przez nich czasopismach. Tak 
np. w zeszycie 5 znajdujemy uwagi o ga
zetach wydawanych w wileńskiej Dru
karni Akademickiej (była to drukarnia 
Kolegium Soc. Jesu), o Nowinach Wileń
skich i Kurierze Litewskim, o drukowa
nej w Grodnie w latach 1775—1783 Ga
zecie Grodzieńskiej. Prowincja litewska 
uzyskała przywilej na wydawanie gazet 
już w r. 1757. Kurier Litewski w Wilnie 
wychodził co piątek, wiadomości jego 
obracały się głównie w kręgu „kroniki 
towarzyskiej" miejscowego społeczeństwa. 

Na „ziemiach ruskich" Małopolski hi
storię prasy śledzić możemy w jednym 
tylko Lwowie. Informuje o tym zesz. 6 
„Drukarzy" przy- omawianiu działalności 
drukarni Pillerowskiej. W oficynie An
toniego Pillera wyszedł w r. 1776 pierw
szy dziennik galicyjski Gazette de Léopol. 
Przywilej na wydawanie pisma w języku 
polskim otrzymał 11 II 1775 Chevalier 

Ossoudi. Ostatecznie jednak pismo wy
dawano w języku francuskim. W „Dru
karzach" czytamy, że Gazette de Léopol 
wychodziła do końca 1776 r. Tymczasem 
„Bibliografia Polska" Karola Estreichera 
(t. 17, str. 56) notuje, że toż samo pismo 
wychodziło w r. 1777. Tygodnik zawierał 
wiadomości polityczne, przedruki z gazet 
francuskich i tłumaczenia z niemieckiego. 
Od nru 30 Piller zamieszczał doniesienia 
o nowych książkach. „Ogłoszenia te — 
czytamy — stanowią najstarszy pomnik 
periodycznej bibliografii galicyjskiej". Po 
śmierci Antoniego Pillera drukarnię pro
wadziła u wdowa w latach 1781—1786. 
W 1783 wyszedł pierwszy numer Pisma 
Uwiadamiającego Gallicyi, które upadło 
po 6 miesiącach. Następnie wychodziły: 
Lwowskie Pismo Uwiadamiające (1784) 
oraz 2 razy w tygodniu Lemberger Wö
chentliche Anzeigen (Lwowskie Tygod
niowe Wiadomości). Z początkiem 1796 
Józef Piller przekształcił Lemberger Wö
chentliche Anzeigen na Lemberger к. к. 
privilegirtes Inteligenzblatt, który w na
kładzie 300 egzemplarzy wychodził od 
1796 do 1 IV 1811. W latach 1792—1798 
tłocznia Pillerowska wydawała Dziennik 
Patriotycz7iych Polityków, a w r. 1795 
wyszło 6 numerów miesięcznika Zbiór 
pism ciekawych służący do poznania róż
nych narodów i krajów, wyjęty z dzien
ników i innych dziel periodycznych. 

Tak w skrócie przedstawiają się wia
domości o prasie w dawnej Polsce w wy
danych dotychczas zeszytach „Drukarzy". 
Można by się domagać od autorów, aby 
w miarę możności w następnych zeszy
tach ukazywały się nieco większe wy
kazy literatury dotyczącej poszczególnych 
drukarń i ich wydawnictw, zwłaszcza ga
zet, aby literatura ta notowała również 
prace prasoznawców. Prasoznawcy oczy
wiście czekać będą na treściwe uwagi 
o gazetach ukazujących się na pozosta
łych ziemiach dawnej Polski. 

Józef Dużyk 

JĘZYK PUBLICYSTYKI 

Franciszek P e p ł o w s k i : SŁOW
NICTWO I FRAZEOLOGIA POL
SKIEJ PUBLICYSTYKI OKRESU 
OŚWIECENIA I ROMANTYZMU, 
PIW, Warszawa 1961, str. 369. 

Przeczytać książkę Franciszka Pepłow-
skiego to uświadomić sobie tę niewątpli
wą prawdę, że język współczesnej publi
cystyki polskiej narodził się w okresie 
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1730—1850. Próby ratowania ginącego 
państwa, jego upadek a następnie walka 
o niepodległość i reformy z jednej strony, 
a przeobrażające się stosunki społeczne 
na zachodzie Europy z drugiej, stwo
rzyły wiele nowych problemów, idei i sy
tuacji, które domagały się nowych, le
ksykalnych i frazeologicznych środków 
wyrazu. Rozwojowi języka publicystyki 
sprzyjała ponadto zażarta walka poli
tyczna i ideologiczna pomiędzy przeciw
stawnymi kierunkami i ugrupowaniami. 
Warunki polityczne i społeczne sprawiły 
więc, że, jak pisze Pepłowski, ,,w tej epo
ce kształtuje się styl i język naszej współ
czesnej publicystyki, która niewątpliwie 
wówczas przechodzi najbardziej burzliwy 
okres swego rozwoju". 

Autor oparł się na dość licznych źród
łach wybranych na zasadzie reprezenta
cji. Przy wyborze kierował się względami 
chronologicznymi, tematycznymi i tery
torialnymi. Szczególnie obficie wykorzy
stał literaturę polemiczną z okresu Sej
mu Wielkiego oraz publicystykę emigra
cyjną. Wszystkie własne spostrzeżenia 
konfrontuje z dokumentacją słowników: 
Troca, Lindego oraz wileńskiego i war
szawskiego. Korzysta również z materia
łów przygotowywanego przez IBL ..Słow
nika polszczyzny XVI wieku", „Słownika 
języka polskiego" opracowywanego pod 
redakcją W. Doroszewskiego oraz z kar
toteki pracowni słownika mickiewiczow
skiego. 

Całość omawianego materiału (kilka
dziesiąt wyrazów podstawowych, wyrazy 
pochodne a także ich powiązania fraze
ologiczne) grupuje Pepłowski w dwóch 
rozdziałach. Pierwszy z nich omawia 
słownictwo i frazeologię związane z wal
ką o niepodległość, drugi zaś nosi tytuł 
,,Życie polityczne i społeczne". (Taki po
dział nie wydaje się trafny. Przecież 
„walka o niepodległość" jest jednym 
z przejawów „Życia politycznego i spo
łecznego".) Poszczególne wyrazy we
wnątrz tych rozdziałów uporządkowane 
są nie w porządku alfabetycznym, ale 
wedle zbieżności tematycznej, co poz
wala autorowi na grupowanie obok sie
bie synonimów, a następnie na porówny
wanie ich zasięgu i żywotności. 

Zgodnie z własnym twierdzeniem, że 
„słownictwo i frazeologia tego okresu nie 
stanowią jakiegoś stałego, zamkniętego 
systemu terminów i jednostek frazeolo
gicznych (zresztą, czy w ogóle leksyk 
i frazeologia może kiedykolwiek „stano
wić zamknięty system" w żywym języ
ku? — W. P.), że „obserwujemy tu usta
wiczny proces kształtowania się i rozwoju 
zjawisk nowych przy jednoczesnym wy

pieraniu starych" — traktuje Pepłowski 
omawiane zagadnienie historycznie. Stara 
się dobrnąć do pierwszego pojawienia się 
w piśmiennictwie publicystycznym po
szczególnych wyrazów, ukazuje przemia
ny formalne i semantyczne, jakim one 
w tym czasie podlegały. 

W słownictwie i frazeologii naszej pu
blicystyki w epoce Oświecenia i Roman
tyzmu wyróżnia Pepłowski trzy nawar
stwienia chronologiczne (cytuję za auto
rem) : 

1. „Elementy tradycyjne o charakterze 
międzynarodowym ukształtowane lub 
przynajmniej wprowadzone już w epo
ce Odrodzenia, rozpowszechnione przez 
publicystykę Oświecenia a następnie 
przejęte i szeroko rozbudowane w 
w. XIX. 

2. Elementy ukształtowane w epoce 
Oświecenia, przejęte oraz rozpowszech
nione w w. XIX. 

3. Elementy powstające lub już po
wstałe i spopularyzowane w pierwszej 
połowie XIX wieku". 

Szczegółowiej potraktował autor tylko 
elementy nietradycyjne, to znaczy drugą 
i trzecią warstwę. 

Te nowe elementy w słownictwie i fra
zeologii są wynikiem bądź zmian formal
nych (nowotwory — np. „postęp"; bardzo 
nieliczne przesunięcia w kategoriach gra
matycznych — np. substantywizacja daw
nego przymiotnika „spiskowy"; zmiany 
fleksyjne i syntaktyczne — np. „wpły
wać na co" zamiast dawnego „wpływać 
w co"), bądź zapożyczeń z języków ob
cych, bądź wreszcie przenoszenia do ję
zyka publicystyki słownictwa i fraze
ologii z innych dziedzin. 

Wiele uwagi poświęca Pepłowski chro
nologii i nasileniu zapożyczeń z języków 
obcych (przede wszystkim z francuskie
go). Przedstawia również stosunek spo
łeczeństwa do zapożyczeń w ciągu oma
wianych 120 lat. Wyróżnia pod tym 
względem okres przedoświeceniowy, od
znaczający się wielką ilością słów po
chodzenia łacińskiego, które, będąc wy
nikiem ówczesnej maniery stylistycznej, 
pojawiają się nie tylko z braku odpo
wiednich synonimów rodzimych. W na
stępnym okresie, w czasach Oświecenia, 
kształtuje się wiele słów i połączeń fra
zeologicznych polskich, które poczynają 
wypierać elementy obce. Wtedy to wpro
wadzono do języka publicystyki takie 
wyrazy, jak: „byt" zamiast „egzystencja", 
„powstanie" zamiast „insurekcja", ,,nie
podległość" zamiast „independencja" 
i wiele innych. 

Trzeci okres, pierwsze trzydziestolecie 
XIX wieku, przynosi kolejną, systema-

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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tyczną i świadomą polonizację języka pu
blicystyki, co słusznie wiąże autor z ów
czesnymi dążnościami purystycznymi. Na 
czwarty okres, popowstaniowy przypada 
wreszcie publicystyka emigracyjna, która 
pod wpływem języków zachodnioeuro
pejskich wprowadziła na stałe do pol
szczyzny wiele słów i połączeń frazeolo
gicznych o międzynarodowym charakte
rze, jak „burżuazja", „idea", „komunizm", 
„konserwatyzm", „socjalizm", „proleta
riat" itp. W tym okresie powraca też do 
publicystyki część słownictwa obcego cza
sowo wypartego przez synonimy polskie 
z początkiem XIX wieku. 

Wyrazami, które w epoce Oświecenia 
i Romantyzmu weszły na stałe lub cza
sowo do zasobu słownictwa i frazeologii 
polskiej publicystyki, zajmuje się autor 
rozprawy ze stanowiska leksykologii i se
mantyki, pomijając z bardzo nielicznymi 
wyjątkami inne działy językoznawstwa. 

W wyniku porównania zebranych ma
teriałów z kartoteką pracowni słownika 
mickiewiczowskiego, Pepłowski stwier
dza, że „słownictwo i frazeologia Mickie
wicza jest zasadniczo zgodna prawie we 
wszystkich elementach ze słownictwem 
i frazeologią ówczesnej publicystyki." 

Rozprawa Pepłowskiego jest istotnym 
przyczynkiem do poznania dziejów ję
zyka polskiej prasy tym cenniejszym, 
że przynosi udokumentowane faktami 
stwierdzenia nie zawsze zgodne z wy
mienionymi poprzednio słownikami, wy
kazując, że niektóre wyrazy choć nie za
notowane przez Troca i Lindego nie były 
obce osiemnastowiecznej publicystyce. 
Dlatego z zainteresowaniem i pożytkiem 
przeczyta ją każdy prasoznawca zajmu
jący się bezpośrednio lub choćby pośred
nio współczesną polszczyzną wypowiedzi 
prasowych. Wprawdzie czytelnik-niepo-
lonista może wynieść z tej lektury poczu
cie braku szerszego komentarza histo
ryczno-społecznego przy omawianiu po
szczególnych wyrazów, ale trudno sta
wiać taki zarzut autorowi-językoznawcy. 

Ukazując powstanie i ewolucję polskiej 
terminologii publicystycznej, ubocznie 
zwraca Pepłowski uwagę na udział w tym 
procesie tendencji purystycznych, przeja
wiających się m. in. w prasowych pole
mikach na temat czystości języka czy też 
w licznych artykułach poprawnościowych 
publikowanych w Mrówce Poznańskiej. 
Dowodzi to, że podjęta przez RSW PRA
SA troska o poprawność języka naszej 
prasy ma już za sobą blisko półtorawie-
kową tradycję. 

Walery Pisarek 

RECENZJE I OMÓWIENIA 

| PUBLICYSTYKA KRZYWICKIEGO 

Ludwik K r z y w i c k i : DZIEŁA. 
T. 2: Artykuły i rozprawy 1880—1886; 
t. 3: Artykuły i rozprawy 1886—1888; 
t. 4: Artykuły i rozprawy 1888—1889; 
t. 5: Artykuły i rozprawy 1890—1891. 
Warszawa 1958—1960 Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, t. 2: 606, 
nlb. 1, tabl. 4; t. 3: 642, nlb. 1, tabl. 4 
t. 4: 602, nlb. 1, tabl. 4 t. 5: 733, 
nlb. 1, tabl. 4, ilustr, i err. luźna. 
Polska Akademia Nauk. 

Zdumiewająco wielki i wszechstron
ny dorobek twórczy Ludwika Krzywic
kiego (1859—1941) w zakresie historii kul
tury, ekonomii, statystyki, archeologii, 
antropologii, socjologii, etnografii a nawet 
literaturoznawstwa, znany nam jest obec
nie coraz lepiej i coraz dokładniej. Stało 
się to możliwe dzięki licznym, nowator
skim badaniom naukowym, których plo
nem jest szereg studiów i opracowań 
monograficznych oraz reedycja jego 
dzieł*). 

Wcześnie, bo jeszcze w 1947 r. przy
stąpiono do ogłoszenia drukiem pozosta
wionych w rękopisie obszernych „Wspom
nień". Niestety inicjatywa ta upadła po 
wydaniu tomu pierwszego. Podjęto ją 
ponownie i zrealizowano dopiero w la
tach 1957—1959 2). „Studia socjologicz
ne" Krzywickiego wydał Adam Schaff 
w 1951 r. W rok później ukazała się po
pularna edycja wyboru pism w opraco
waniu Stefana Kałuskiego, pomyślana 
jako lektura dla młodzieży szkolnej. 
Wreszcie Henryk Holland, w związku ze 
swymi studiami nad dorobkiem Krzy
wickiego (ogłaszanymi od 1954 г.), wydał 
wybór wczesnej publicystyki tego uczo
nego z lat 1883—1892 opatrując go bar
dzo obszernym wstępem (1957)3). 

1) P o d s u m o w a n i e b a d a ń powojennych nad 
twórczością Krzywickiego dała sesja n a u k o w a 
zorganizowana w Warszawie i P łocku w dniach 
16—17 X 1959 r. pod pa t rona t em Polskiej Akade 
mii Nauk, Ins ty tu tu Gospodars twa Społecznego 
przy Szkole Głównej P lanowania i S ta tys tyk i 
w Warszawie oraz Towarzys twa Naukowego 
w Płocku. Zob. : Wanda D e l a w s k a , Spra
wozdanie z obchodu 100-lecia urodzin Ludwika 
Krzywickiego. Przegląd Historyczno-Oświato-
wy, r. 3: 1960 n r 1 s. 155—158 oraz Mar ian 
D r o z d o w s k i , Sesja naukowa ku czci Lu
dwika Krzywickiego w setną rocznicę urodzin 
(1859—1959). Kwartalnik Historyczny, r. 67: 1960 
n r 1 s. 271—272. 

2) Por. recenzję Czesława L e c h i c k i e g o : 
Zeszyty Prasoznawcze, r. 1: 1960 n r 5/6 d ruk . 
1961 s. 161—162. 

3 ) Por . recenzję J a n i n y Ż u r a w i c k i e j : 
Kwartalnik Historyczny, r. 65: 1958 n r 2, s. 253— 
560. 
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Dopiero jednak uchwała Komitetu Fi
lozoficznego PAN z 1955 r. o ogłoszeniu 
pełnego wydania dzieł Krzywickiego sta
ła się podstawą ogromnego przedsięwzię
cia naukowoedytorskiego. Niezwykle ob
fity dorobek pisarski Krzywickiego, po
chodzący z okresu przeszło sześćdziesię
ciu lat twórczej pracy uczonego, jest 
rozproszony po licznych, dziś trudno 
dostępnych czasopismach i wydawnic
twach specjalnych. Nadto część prac 
Krzywickiego (m. in. fundamentalne 
„Pierwociny więzi społecznej", będące 
owocem studiów prowadzonych w ciągu 
prawie pół wieku) nie była dotąd publi
kowana i pozostawała w rękopisie. Nad 
tym pomnikowym przedsięwzięciem edy
torskim zamierzonym na przeszło 20 to
mów (po 30—40 arkuszy każdy), obejmu
jącym cały dorobek Krzywickiego (usze
regowany zasadniczo w układzie chro
nologicznym) z bibliografią jego prac czu
wa specjalnie powołany z grona znako
mitych specjalistów Komitet Redakcyjny 
w składzie: Józef Chałasiński, Andrzej 
Grodek (zm. 1959), Henryk Holland, Ta
deusz Kowalik, Oskar Lange, Edward Li
piński, Alina Osiadacz-Molska, Stanisław 
Ossowski, Ludwik Sawicki, Adam Schaff, 
Edward Strzelecki oraz Tadeusz Szturm 
de Sztrem. Edycję prac Krzywickiego 
podjęło Państwowe Wydawnictwo Na
ukowe w 1957 r. wydając tom pierwszy 
„Dzieł". 

Dokładne przedstawienie treści oma
wianych czterech tomów „Dzieł" Krzy
wickiego ze względu na ich objętość jest 
oczywiście w ramach niniejszego arty
kułu niewykonalne. 

Lata 1880—1891 były okresem szcze
gólnie obfitego dorobku publicystycznego 
Krzywickiego. Jeszcze jako gimnazjalista 
rozpoczął on wydawać nielegalne pisem
ko Pracę rozumiejąc wcześnie wagę po
pularyzacji wiedzy za pomocą prasy. Na
wiązanie kontaktu z Adamem Wiślickim, 
redaktorem Przeglądu Tygodniowego, da
ło mu możność wypowiadania się przez 
kiJka lat na łamach tego pisma. Młody 
uczony przejął się żywo ideologią mar
ksizmu i od razu postanowił wykorzystać 
legalne środki służące propagowaniu za
sad socjalizmu naukowego: poza działal
nością pisarską realizował je poprzez wy
kłady tzw. Uniwersytetu Latającego w 
Warszawie. Krzywicki był doskonałym 
prelegentem i świetnym publicystą, posia
dał dużą i wszechstronną wiedzę. Umiał 
w sposób jasny i zwięzły formułować swe 
myśli. W artykułach i recenzjach uprzy
stępniał polskiemu czytelnikowi treść naj
nowszych książek z światowej literatury 

naukowej, przedstawiał obraz wypadków 
społecznych w Europie, wreszcie poru
szał problemy życia społecznego i ekono
micznego komentując je gruntownie i na
ukowo. Krytyka poglądów demokracji 
drobnomieszczańskiej oraz propagowanie 
nauki Marksa, problematyka rozwoju 
międzynarodowego ruchu robotniczego, 
kwestia rolna, zagadnienia oświaty, 
wszystko to nie uchodzi czujnej uwagi 
Krzywickiego, ale jest systematycznie 
i w sposób bardzo dogłębny omawiane 
i oceniane w licznych artykułach. 

Praca publicystyczna na łamach cza
sopism w tym okresie odgrywała donio
słą rolę; czasopisma ówczesne zastępo
wały niejednokrotnie szkołę, uniwersytet 
i brak odpowiednio wyposażonych biblio
tek. 

Krzywicki był jednym z najwcześniej
szych socjalistycznych polskich publicy
stów i chyba nie bez racji nazwano go 
niedawno „polskim Plechanowem" 4). Peł
nił z wielką ofiarnością rolę popularyza
tora zasad socjalizmu naukowego. Plonem 
tej działalności były cotygodniowe wystą
pienia publicystyczne na łamach Prze
glądu Tygodniowego (w latach 1883— 
1889), Prawdy (1886—1900), Głosu (1886— 
1890) oraz Tygodnika Powszechnego 
(1891). Ten właśnie dorobek Krzywickiego 
mieszczą tomy od II do V omawianego 
wydawnictwa „Dzieł". 

Tom II „Dzieł", którego redaktorem 
jest Henryk Holland, mieści 68 drobnych 
przeważnie artykułów o tematyce spo-
łeczno-ekonomicznej, publikowanych w 
latach 1880—1886 głównie na łamach 
pism warszawskich: Przeglądu Tygodnio
wego (np. głośna polemika z B. Prusem), 
Przyszłości, Ateneum i Prawdy oraz pe
tersburskiego Kraju. W tym okresie Krzy
wicki zapoczątkował i rozwinął świet
nie legalną publicystykę marksistowską, 
uprawianą w formie wszechstronnej kry
tyki społecznej, wychodzącej z założeń 
socjalizmu naukowego. Wyjazd do Szwaj
carii i pobyt w Zurychu (1884—5), na
wiązanie łączności z Proletariatern dały 
mu w efekcie współpracę z Przedświtem 
(redaktor) i Walką Klas (współredaktor). 
Publicystyka Krzywickiego na łamach 
tych pism należy niewątpliwie do czoło
wych osiągnięć „Proletariatu". Od jesieni 
1885 przybywa Krzywicki do Galicji, 
gdzie pozostaje rok we Lwowie. Z tego 
okresu pochodzą artykuły zamieszczane 
w Przeglądzie Społecznym Bolesława Wy
słoucha oraz liczne korespondencje z Ga
licji w Przeglądzie Tygodniowym (1886) 

*) M. D r o z d o w s k i , о. с s. 272. 
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poświęcone działalności Sejmu Krajowe
go, problemów antysemityzmu, życia 
umysłowego w Galicji itp. Specjalny wy
kaz prac pominiętych z tego okresu re
jestruje głównie hasła drukowane w 
„Słowniku Geograficznym Królestwa Pol
skiego". 

Tom III wydany pod redakcją Tadeu
sza Kowalika, zawiera 63 rozprawy, prze
ważnie recenzje naukowe prac antropo
logicznych, socjologicznych i ekonomicz
nych. Obejmuje on działalność naukową 
Krzywickiego z okresu od połowy 1886 
do połowy 1888 r. W życiu uczonego na
stąpił wówczas wyraźny zwrot ku za
interesowaniom antropologiczno-etnogra-
ficznym (pobyt w Płocku i praca nad 
„Kurpiami"), w tym też okresie zbliżył 
się Krzywicki do Głosu Jana Ludwika 
Popławskiego. W tomie dominują ilościo
wo nadal artykuły z Przeglądu Tygodnio
wego Prawdy, Głosu, Świtu, Płocczanina 
oraz miesięcznika geograficzno-etnogra-
ficznego — Wisły. Wykaz notuje 20 prac 
z tego okresu nie zamieszczonych w to
mie. Poza artykułami tom mieści również 
przedruk „Objaśnień i dopełnień Marksa 
i Engelsa" pióra Krzywickiego, zamiesz
czonych w polskim wydaniu L. H. Mor
gana „Społeczeństwa pierwotnego" (War
szawa 1887). 

Tom IV redaguje Alina Osiadacz-Mol-
ska. Są tam artykuły i rozprawy Krzy
wickiego z okresu od lipca 18S8 do końca 
1889 r. W 61 artykułach dominuje pro
blematyka socjologiczna (dużo uwagi po
święcił Krzywicki w tym czasie syste
mowi Ludwika Gumplowicza), a także 
antropologiczna i etnograficzna. Artykuły 
przedrukowane są z Prawdy (tu toczył 
Krzywicki wielką polemikę z Głosem pt. 
„Złudzenia demokratyczne"), Głosu, Ate
neum i Wisły (jeden z artykułów druko
wanych pierwotnie w Wiśle został ogło
szony z zachowanej wersji rękopiśmien
nej). 17 utworów zostało pominiętych z 
tego okresu i nie weszło do „Dzieł". 

Tom V przynosi 115 prac Krzywickiego 
z lat 1890—1891, z czasów pobytu w War
szawie i działalności w Związku Robot
ników Polskich, którego organem był re
dagowany przez Krzywickiego Tygodnik 
Powszechny, zapełniany zresztą przeważ
nie jego artykułami. Nadto ogłaszał jesz
cze wówczas artykuły w Prawdzie, Ate
neum, Gazecie Polskiej i Wiśle nie prze
stając interesować się twórczo polskim 
ludoznawstwem. Szereg swych prac za
mieszczał nadto w „Wielkiej Encyklope
dii Powszechnej Ilustrowanej", „Encyklo
pedii Handlowej" oraz publikował wiele 
broszur. Z dorobku Krzywickiego tych 

czasów pominięto w „Dziełach" jedynie 
29 drobnych, przeważnie już dziś nieak
tualnych, drobnych artykułów i notatek. 

Zebrane w omawianych czterech to
mach „Dzieł" Krzywickiego artykuły pu
blicystyczne i rozprawy naukowe zostały 
uszeregowane chronologicznie, według 
dat ukazania się ich drukiem. Daje to 
wprawdzie dużą przejrzystość i umożli
wia stosunkowo łatwe odszukanie danego 
utworu. Natomiast układ chronologiczny 
zwłaszcza wobec kolosalnej rozpiętości te
matycznej dorobku Krzywickiego powo
duje zupełną chaotyczność treściową. 
Trzeba zaznaczyć dużą troskę i pietyzm 
wydawców, aby wydobyć z zapomnienia 
jak największą ilość prac Krzywickiego 
podpisywanych najczęściej pseudonimami, 
kryptonimami, czy zgoła anonimowych, 
nierejestrowanych dotąd przez istniejące 
bibliografie prac Krzywickiego (1923, 
1938). Ilość takich prac jak dotąd udało 
się redakcji pomnożyć o 40 nieznanych 
dotąd artykułów, felietonów i recenzji. 
Artykuły o wątpliwym dotąd autorstwie 
zamieszcza się w aneksach. Każdy tom 
jak już wspomniano posiada wykazy prac 
pominiętych w wydawnictwie zbiorowym. 

Aparat przypisów jest raczej szczupły. 
Wynikać to może poniekąd z typu, cha
rakteru publikowanych utworów, które 
zamieszczane głównie w czasopismach po
pularnonaukowych pisane były językiem 
jasnym i przystępnym. Inna kwestia, że 
dzisiaj szereg polemik, wystąpień kry
tycznych i aluzji zawartych w artyku
łach Krzywickiego wymaga doskonałej 
orientacji czytelnika względnie odpowied
niego skomentowania. 

Tom II „Dzieł" zawiera jeszcze pew
ne objaśnienia rzeczowe, biograficzne 
i oświetlające fakty opisywane w tek
ście, z dużą przewagą uwag typu biblio
graficznego. W dalszych tomach „Dzieł" 
(III—V) przypisy ograniczają się już pra
wie wyłącznie do kwestii bibliograficz
nych, rzadziej uwag i objaśnień, czy spro
stowań językowych. Wystarczy tu nad
mienić, że przypisy w tomie II o obję
tości 606 stron tekstu zajdują tylko 11 
stronic, w tomie III — obj. 642 strony — 
3 stronice, w tomie IV o 602 stronach — 
3 stronice, w tomie V — o 733 stronach — 
4 stronice! 

Spostrzeżenia tego nie można jednak 
odnieść do wstępów, którymi są poprze
dzane poszczególne tomy omawianego 
wydawnictwa. Wstępy te są wprawdzie 
bardzo zwięzłe (przeważnie jednostroni-
cowe), ale dobrze informują o kolejach 
losu Krzywickiego i głównych tenden
cjach jego publikacji z danego okresu. 



RECENZJE I OMÓWIENIA 85 

Poszczególne tomy są zaopatrzone w sko
rowidze nazwisk oraz posiadają ciekawie 
dobrane reprodukcje fotografii Krzywic
kiego z różnych lat jego życia, podobizny 
rękopisów, karty tytułowe wydawnictw, 
podobizny czasopism, z których zaczerp
nięto materiał publicystyczny itp. 

Można sobie zadać pytanie, czy czytel
nik współczesny, a zwłaszcza historyk 
prasy, czy prasoznawca sięgając po „Dzie
ła" Krzywickiego będzie je traktować wy
łącznie jako pomnik źródłowy, czy też 
lektura da mu aktualnie coś, czego ocze
kiwałby od bliskich mu dziś pisarzy 
i uczonych. Wydaje się, że istota dorobku 
tego uczonego polega nie tylko na okre
ślonym i zweryfikowanym przez historię 
jego udziale w dorobku polskiej publi
cystyki naukowej, ale również posiada 
znaczny walor aktualności. Sprawia to 
nie tylko dobór tematów jak np. kapi
talne studium napisane przeszło 70 lat 
temu pt. „Kapitalizm a dziennikarstwo" 5), 
ale również radykalizm i żarliwość ideowa 
Krzywickiego, doceniane już współcze
śnie 8), a wyrażone nadto w pięknej, kla
rownej formie językowej. 

Bogactwo przemyśleń Krzywickiego, 
ich nieprzemijająca wartość dla rozwoju 
polskiej socjologii, etnografii i historii 
kultury oraz wielki urok poznawczy to
warzyszący lekturze jego „Dzieł" powo
dują, że czytelnik nie może pozostać 
wobec nich obojętny. 

Wiesław Bieńkowski 

FELIETONY KRAKOWSKIE 

Józef D u ż y k : KRAKÓW W DAW
NYCH FELIETONACH. Kraków 1960 
nakł. Towarzystwa Miłośników Hi
storii i Zabytków Krakowa 8° ss. 54, 
nlb. 1, 8 ilustracji w tekście. — Kra
ków Dawniej i Dziś nr 12. 

Nakładem ruchliwego Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krako
wa w serii popularnonaukowej „Kraków 
Dawniej i Dziś" została wydana broszur
ka J. Dużyka o Krakowie z lat 1848—1914 
widzianym oczami ówczesnych dzienni
karzy. Ten szeroki i nasuwający wiele 
różnorodnych zagadnień temat nie mógł 
być oczywiście w pełni wyczerpany. Autor 

5) Ludwik K r z y w i c k i , Dzieła, t. 5, War
szawa 1960 s. 650—674. 6) Por.: Ruch — Kalendarz encyklopedyczny 
na rok 1888, wyd. Przeglądu Tygodniowego, 
Warszawa 1888 s. 37. 

nie kusił się nawet o jakiś szeroki,, 
wszechstronny, rzec by można monogra
ficzny, zarys życia miasta i jego obrazu 
jako środowiska społecznego i kulturo
wego. 

I to jest zupełnie zrozumiałe — postu
lat opracowania takiej książki można by 
zrealizować dopiero przy pomocy odręb
nych, specjalnych studiów. Tak szeroko 
rozumiany postulat można by zrealizować 
stosunkowo łatwiej dopiero po zebraniu 
dorobku dziennikarskiego wybitnych kra
kowskich felietonistów owych lat jak to 
np. uczyniono z twórczością Michała Ba
łuckiego, ogłaszając część jego kronik ty
godniowych jako tom VII Pism wybra
nych (Kraków 1957)*). 

Autorowi chodziło przede wszystkim 
o wydobycie z różnych pism, jak np. Czas 
i jego „Dodatek Miesięczny", Kłosy oraz 
Tygodnik Ilustrowany (wachlarz trzeba 
przyznać niezbyt szeroki) ciekawostek 
i barwnych obrazków, które dla dzisiej
szego czytelnika mogą mieć pewien walor 
atrakcyjności. Warto nadmienić, że jeśli 
idzie o autorów to dają się tu zauważyć 
zaledwie trzy nazwiska: Lucjana Siemień-
skiego, Michała Bałuckiego i Witolda No
skowskiego poza anonimowymi, trudnymi 
już dziś do ustalenia dziennikarzami oma
wianego okresu. 

Sam temat naczelny broszurki — „Kra
ków" — jest i rozległy i zawiera w sobie 
różnorakie możliwości potraktowania wy
boru wypisów z felietonów XIX-wiecz-
nych. J. Dużyk wyraźnie nie ograniczył 
się do pewnej strony życia Krakowa: oby
czajowej, kulturalnej czy społecznej 
i uczynił to bodaj słusznie. Toteż oma
wiana książeczka ma charakter zbioru 
luźnych migawek powiązanych tylko 
narracją autora'^ jest pewnego rodzaju 
„silva rerum" przez co niewątpliwie nie 
jest monotonna. Oczywiście pewne braki 
kompozycyjne zaważyły na kompletności 
i plastyczności obrazu owego Krakowa, 
ale wydobyte i przedstawione wyrywki 
mają duży walor reprezentatywności, do
brze oddają nadto ów specyficzny klimat 
życia codziennego Krakowa owych cza
sów. 

Ostatnie, ale nie najmniej ważne jest 
to, że lekko i zręcznie napisaną broszurkę 
czyta się z zainteresowaniem i z dużą 
przyjemnością. 

Wiesław Bieńkowski 

*) Zob. Czesław L e c h i c k i , Prasa Współ
czesna i Dawna, r. 1: 1958 nr 1 s. 128—130. 
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PRASA NA MAZURACH 

Tadeusz C i e ś l a k : DZIEJE CZA
SOPISM POD NAZWĄ „MAZUR", 
Rocznik Olsztyński, Olsztyn 1959, 
t. II, s. 21—46. 
Tadeusz C i e ś l a k : PROBLEM „GA-
DZINÓWEK" NA MAZURACH, Ko
munikaty Mazursko-Warmińskie, Ol
sztyn 1959, nr 1 (63), s. 36—45. 
Władysław C h o j n a c k i : WYDAW
NICTWO I DRUKARNIA ANTO
NIEGO GĄSIOROWSKIEBO NA 
MAZURACH, Rocznik Olsztyński, 
Olsztyn 1959, t. II, s. 47—80. 

Jeżeli do niedawna jeszcze pisano 
o dziejach prasy polskiej na ziemiach 
północnych, to czyniono to przeważnie na 
marginesie historii poszczególnych regio
nów. W ostatnich latach nastąpił wzrost 
zainteresowania problemami prasoznaw-
czymi wśród historyków Ziem Odzyska
nych, zapewne i ze względu na 300-lecie 
prasy polskiej. Prace o czasopiśmiennic
twie uzyskał przede wszystkim region 
Mazur, który w czasach szalejącej niem
czyzny walczył o utrzymanie polskości 
i dlatego zadania miejscowej prasy szły 
konkretnie w jednym kierunku: wpaja
nia czytelnikowi umiłowania polskiej 
mowy, popularyzacji w zakresie polskiej 
historii i literatury, przeciwstawiania się 
germanizacji. W maju b. r. zorganizowa
no w Olsztynie sesję naukową i otwarto 
wystawę poświęconą prasie Warmii i Ma
zur. I referaty i zgromadzone eksponaty 
mocniej zaakcentowały uznaną już w do
tychczasowej literaturze rolę polskiej 
prasy tych ziem. 

Wszystkie omawiane prace przedsta
wiające poszczególne etapy dziejów prasy 
mazurskiej mają charakter niemalże pio
nierski. 

W pracy ogłoszonej na łamach „Rocz
nika Olsztyńskiego" przedstawia Cieślak 
dzieje czasopism, które w tytule miały 
słowo „Mazur" lub „Mazurski". Pisze 
autor o zamierzeniach wydawniczych 
i o czasopismach wydawanych, rozpoczy
nając dzieje Mazura od 1863 г., kiedy 
to W. Kętrzyński wystąpił z inicjatywą 
założenia pisma pod tym tytułem; zreali
zował tę myśl dopiero farmaceuta Jan 
Karol Zembrzycki w latach 1883/84. Na 
łamach Mazura debiutował poeta ludowy 
Michał Kajka, jeden z najgorliwszych 
obrońców polskości na Mazurach. Po
szczególne pisma nie zawsze cieszyły się 
długim żywotem. Trudności finansowe, 
drukarskie, a wreszcie bezpardonowa 
walka z polskimi gazetami i redaktorami, 
powodowały ich rychły upadek. Z pism 

tych wymienić należy Mazura wschodnio-
pruskiego Zembrzyckiego, Gońca Mazur
skiego Fr. Pośpieszyńskiego, Mazura Zie
lińskiego, Mazura K. Jaroszyka, człowie
ka wielce zasłużonego dla sprawy pol
skich Mazur. Nakład tego ostatniego 
wzrastał z roku na rok, i tak w 1908 r. 
wynosił 500 egzemplarzy, a już w 1910 — 
1000, 1911/12 — 1500, 1913/14 — 2000. 
Ostatni numer wyszedł 2 VIII 1914. Pod 
koniec XIX w. wychodził też Mazur 
o tendencji antypolskiej pod redakcją 
Falkenberga. 

Następny okres to lata tragicznego dla 
Warmii i Mazur plebiscytu, 1919—1920. 
W 1919 r. Jaroszyk wznowił w Olsztynie 
Mazura, czyniąc z niego podczas plebi
scytu czołową placówkę propagandową. 
Byt gazety tym razem był jeszcze krótszy, 
egzemplarze konfiskowano, przed końcem 
plebiscytu Mazur przestał wychodzić. 

Ostatni wreszcie okres to lata 1928— 
1939, które Cieślak dzieli na dwa pod-
okresy: 1928—1933, lata względnej swo
body politycznej i 1933—1939, lata hitle
ryzmu. Nowy Mazur, który ukazał się 
12 V 1928 (redaktor Augustyn Scharkow-
ski, wydawca Seweryn Pieniężny) prze
trwał tym razem przeszło 10 lat, aż do 
ostatnich dni sierpnia 1939 r. Na dwa 
tygodnie przed objęciem władzy przez 
Hitlera, Mazur pisał, że „hordy hitlerow
skie napełniają przerażeniem Niemcy". 
W kwietniu 1933 r. zamieszczono nawet 
zdjęcia z obozu hitlerowskiego w Ora
nienburgs Ale obok tego zamieszczano 
czasem materiały nadsyłane przez hitle
rowskie ministerstwo propagandy, publi
kowane przez redakcję pod przymusem. 
„Najczęściej są to — pisze Cieślak — 
problemy polityki zagranicznej i sprawa 
żydowska. Nacisk propagandy hitlerow
skiej zmuszał do zamieszczania zdjęć 
z życia partyjnego". Po rozpoczęciu woj
ny Seweryn Pieniężny został aresztowany 
i „życiem przypłacił swoją nieustraszoną 
i wytrwałą walkę w obronie polskości". 

Drugi artykuł Cieślaka, ogłoszony 
w Komunikatach Mazur sko-W ar mińskich 
dotyczy zagadnienia tzw. „gadzinówek" 
na Mazurach. Pragnąc pozyskać Mazu
rów dla sprawy niemieckiej wydawano 
w języku polskim, jak również i w nie
mieckim, antypolskie pisma, starające się 
wszelkimi siłami germanizować ludność. 
Pierwszym takim pismem na Mazurach 
był prawdopodobnie Przyjaciel Ludu, 
wydawany w r. 1848—50 przez nauczyciela 
Dudka. W Królewcu w 1. 1863—74 wy
chodził Pruski Przyjaciel Ludu. Inne pi
smo to Polski Przyjaciel Familii i Gazeta 
Mazurska, wychodzące w Berlinie oraz 
nowy Pruski Przyjaciel Ludu (wydawany 
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początkowo w Królewcu, a w 1. 1911— 
1922 w Olsztynie). Nakład tego ostatniego 
wynosił podobno 6.000 egzemplarzy. Cie
ślak w dużej części swego artykułu cy
tuje fragmenty antypolskich wypowiedzi 
„gadzinówek". Mazurzy gorąco przywią
zani do polskości prowadzili zaciekłą wal
kę na łamach miejscowej prasy polskiej 
„z tą perfidną metodą propagandy pru
skiej". 

Trzecia wreszcie praca pióra zamiło
wanego znawcy historii Mazur i Warmii, 
Władysława Chojnackiego, dotyczy wy
dawnictwa i drukarni Antoniego Gąsio-
rowskiego. 

Antoni Gąsiorowski (ur. 1821 г.), wy
dawca książek, kalendarzy, rozpoczął swą 
działalność na Mazurach w. r . 1848, gdy 
z rodzinnego miasta Brodnicy przeniósł 
się do Szczytna. Jeśli chodzi o jego dzia
łalność prasową to większość wydawa
nych przez niego czasopism to efemerydy. 
Wydawał mianowicie początkowo dwa 
razy w tygodniu Ortelsburger Anzeiger 
für Stadt und Land i Kurka Mazurskiego. 
W 1849 r. przeniósł się do Pisza i już 
wkrótce, bo w styczniu 1850 г., zmienił 
całkowicie swoją ideologię, przechodząc 
z pozycji obrońcy polskości na pozycje 
jej przeciwnika i wroga. Całkowita zmia
na orientacji widoczna jest we wznowio
nym z dniem 12 II1850 Kurku, który — 
jak ironicznie mówiono — „zaczął piać 
na nową nutę". Po upadku Kurka wyda
wał Gąsiorowski niemieckie tygodniki 
powiatowe w Piszu i Szczytnie, a do koń
ca 1851 r. tylko w Piszu. Były to: Ewan
gelicki Tygodnik Gminny, Polsko-Ewan-
gelicki Poseł Kościelny itd. „W ogólnym 
podsumowaniu działalności wydawniczej 
Gąsiorowskiego na polu czasopiśmiennic
twa — pisze Chojnacki — trzeba pod
kreślić brak jakiegokolwiek powodzenia 
na dłuższą metę, przeważnie bowiem 
ukazywały się tylko numery okazowe za
równo czasop'ism polskich, jak i niemiec
kich. Główną tego przyczyną była zapew
ne nieudolność Gąsiorowskiego, który na
wet nie będąc oficjalnym redaktorem 
wywierał przemożny wpływ na dobór 
treści czasopism, mimo iż sam był czło
wiekiem niedouczonym, bez jakichkol
wiek uzdolnień literackich i dziennikar
skich". 

Omówione prace przedstawiają mało 
znane, a ciekawe problemy mazurskiej 
prasy. Dla interesujących się tym zagad
nieniem cenne są chociażby z tego wzglę
du, że zawierają sporo materiału czerpa
nego z czasopism, które dziś niejednokrot
nie są prawdziwymi „białymi krukami". 
Historyk prasy szuka w opracowaniach 

tego typu materiału ściśle prasoznawcze-
go; w artykułach Cieślaka i Chojnackiego 
brak jest wielu szczegółów, które pozwo
liłyby na uzyskanie jasnego obrazu pracy 
redakcyjnej, jak i w ogóle organizacji 
prasy mazurskiej. Autorzy nie informują 
o źródłach do historii tej prasy, nie piszą 
czy zachowały się w archiwum olsztyń
skim czy w zbiorach prywatnych jakieś 
akta, listy, rękopisy mazurskich redakcji. 
Cieślak nie daje charakterystyki redakto
rów, we wszystkich trzech pracach brak 
charakterystyki gazet od strony redakcyj
nej (pochodzenie "wiadomości, korespon
denci itd.). Cieślak pisze, że Mazur 
w 1929 r. zamieścił pełny wykaz prasy 
polskiej wychodzącej w Niemczech. Wy
mienia tytuły gazet, ale szkoda, że w nie
wielkim przypisie nie pokusił się o po
danie lat wydawania poszczególnych ga
zet i nazwisk ich redaktorów. Obie prace 
Cieślaka oraz praca Chojnackiego pełne 
są charakterystycznych wypowiedzi pism 
omawianych, orientowanych pro- czy an
typolsko. Cytaty te jednak nie odtwarzają 
pełnego i jasnego obrazu prasy mazur
skiej; konieczne są więc dalsze, szczegó
łowe badania prasoznawcze, do których 
warto zachęcić olsztyńskich historyków. 

Józef Dużyk 

TEORIA REPORTAŻU 

Ignacy F i k : WYBÓR PISM KRY
TYCZNYCH. Opracował i wstępem 
opatrzył mgr Andrzej Chruszczyński. 
Książka i Wiedza 1961 s. XVI+ 576. 

W roku 1946 Józef Sieradzki zakończył 
swój świetny szkic o działalności literac
kiej i społecznej Ignacego Fika apelem: 
„Trzeba to wydać natychmiast i przywró
cić literaturze pozycję wypracowaną cięż
kim trudem jednego pięknego życia. Tak 
samo należy zebrać i wydać artykuły 
i prace Fika rozrzucone po czasopismach 
i nie udostępnione w książce, a pełne 
erudycji, rozumu, myśli i niesłabnącej 
aktualności". Ze szkodą dla współczesne
go życia literackiego nie podjęto tego 
apelu przez lat piętnaście. Co prawda, 
wznowiono w latach 1946 i 1949 „Rodowód 
społeczny literatury polskiej" i „Dwa
dzieścia lat literatury polskiej", jednakże 
zaczytywane egzemplarze już wkrótce 
stały się niedostępne i Fik pozostawał 
przez długi okres w świadomości ogółu 
jako interesująca, ale nieznana indywi
dualność krytyczna. 
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Przypomniano tu owe fakty, aby tym 
mocniej zaakcentować zasługę Książki 
i Wiedzy, która podjęła się pożytecznej 
inicjatywy przywrócenia dorobku znako
mitego krytyka współczesnej literaturze. 
Przypomniano je także, aby uzasadnić 
następującą pretensję do wydawców: 
Edytorzy Książki i Wiedzy podzielili 
„Wybór pism krytycznych" na trzy czę
ści: 1. Artykuły teoretyczne i programo
we, 2. Recenzje i polemiki, 3. „Rodowód 
społeczny literatury polskiej" i „Dwadzie
ścia lat literatury polskiej". Wewnątrz 
działów zachowano układ chronologiczny. 
Publikację uzupełniono bibliografią prac 
Ignacego Fika. I oto pora na odnotowa
nie sygnalizowanej pretensji. Skądinąd 
bezspornie zasłużeni i znający swe rze
miosło wydawcy poskąpili omawianej 
edycji nawet lichej reprodukcji, nawet 
portretu pisarza zamęczonego w hitlerow
skim więzieniu. Nie opracowano indeksu 
nazwisk i tytułów, tak nieodzownego, je
śli zważymy, że wznowione „Dwadzieścia 
lat literatury polskiej" jest małą encyklo
pedią literatury międzywojennej. W cią
gu ostatnich paru lat stanowczo przy
zwyczajano nas do większej dbałości 
edytorskiej. 

Poprzedzający omawiany tom wstęp 
A. Chruszczyńskiego jest jak dotąd naj
obszerniejszą pracą analityczną poświę
coną działalności publicystycznej i kry
tycznoliterackiej Fika. Jego autor zrobił 
wiele, aby prezentacja przypomnianego 
pisarza miała jak najmniej luk i prze
oczeń. Jednak wypada upomnieć się 
o kilka wcale niebagatelnych szczegółów. 

Twórczości Fika nie można w pełni 
zrozumieć w oderwaniu od kontekstu 
krytycznoliterackiego jego czasów, szcze
gólnie tej części literatury międzywojen
nej, która podjęła ambitne zadanie pre
cyzowania i praktycznego realizowania 
postulatów krytyki marksistowskiej. Kry
tyk jest zrozumiały jedynie jako konty
nuator publicystyki literackiej komuni
stycznych czasopism kulturalnych (Mie
sięcznik Literacki, Dźwignia i in.). Jest 
zrozumiały dopiero na tle płodnej w dwu
dziestoleciu krytyki socjologicznej (D. Ho-
pensztand). Nie można także stracić z po
la widzenia kształtujących się wówczas 
w Związku Radzieckim poglądów i grup 
literackich. Chruszczyński stanowczo za 
mało poświęcił uwagi wyliczonym tutaj 
sugestiom, tracąc tym samym możliwość 
snucia interesujących rozważań. Bo weź
my przykładowo reportaż: 

W swoich rozważaniach teoretyczno-
literackich Fik poświęcił reportażowi du
żo miejsca. W eseju „O reportażu" przy
znał mu wysokie walory społeczne: „Jako 

objaw społeczny jest reportaż zjawiskiem 
charakterystycznym i ważnym. Jest wy
razem tendencji zbliżania się do faktów 
dziejących się w życiu". I dalej: „Przy 
budowie nowej rzeczywistości społecznej 
może reportaż odgrywać twórczą rolę, 
gdy pojmuje się go jako celowe przygo
towanie i zarządzony czynnik i środek. 
Tylko w społeczeństwie, które świadomie 
buduje wspólne życie, reportaż ma pełny 
sens, bo może być możliwie najpełniej
szym odbiciem rzeczywistości (...)". 

W ciekawych i bez wątpienia opartych 
na doświadczeniu ówczesnej literatury 
radzieckiej uwagach o dialektyce prze
mian literackich i cechach znamiennych 
piśmiennictwa wstępującej rewolucyjnej 
klasy eseista przyznawał reportażowi na
czelne miejsce w stadium początkowym, 
w stadium zbierania przez literaturę in
formacji o zdobytym świecie („Rodowód 
społeczny literatury polskiej"). 

Przytoczone opinie korespondują z po
glądami publicystów Dźwigni i Miesięcz
nika Literackiego. Jak niedawno pisali 
w Ruchu Literackim T. Bujnicki i M. Stę
pień, polscy pisarze proletariaccy w la
tach 1927—1931 żywo zajmowali się prozą 
o autentycznym podkładzie (reportaż), fil
mem dokumentalnym (tzw. kulturalnym), 
w ogóle teorią literatury faktu. Nie trze
ba dodawać, że owe zainteresowania były 
inspirowane przez poglądy „Lefu". Pisał 
o tym także Fik, wzmiankując w „Dwu
dziestu latach literatury polskiej", że re
portaż uważano wówczas za odkrycie 
„mające zadać śmiertelny cios literaturze 
burżuazyjnej, a stanowić alfę i omegę 
przyszłej literatury proletariatu". Jednak
że jego poglądów na reportaż nie można 
utożsamiać ze wspomnianymi. W roku 
1939, nadal przyznając mu ważne miejsce 
w okresie przełomowym, sądził, że „re
portaż (...) skutecznie zostaje przezwycię
żony właśnie przez literaturę antyburżua-
zyjną. Wrogiem naturalizmu jest miano
wicie tendencja i świadoma idea, jako 
zasadnicza oś konstrukcyjna, a więc ce
cha, która stanowić winna piętno każdej 
budującej literatury społecznej". Dokonu
jąc podziału literatury dwudziestolecia 
i proponując przyjęcie roku 1932 jako ce
zury wewnętrznej tego okresu, w uzasad
nieniu m. in. podawał: „przezwyciężanie 
nastawień reportażowych", dominujących 
przed wspomnianą datą („Dwadzieścia lat 
literatury polskiej"). Ta zmiana stosunku 
do reportażu jest zrozumiała u pisarza, 
jeśli weźmiemy pod uwagę, że właśnie 
pod koniec lat trzydziestych polska i obca 
literatura proletariacka przezwyciężyły 
niektóre propozycje „Lefu". 

Brany pod tym kątem widzenia doro-
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bek krytyczny Fika jest interesującym 
głosem w rozpoczętej w dwudziestoleciu 
dyskusji o reportażu. Nie trzeba dodawać, 
że problem jest wart osobnego omówienia 
i wtedy nieraz trzeba będzie sięgnąć do 
artykułów autora „Dwudziestu lat litera
tury polskiej". 

Dywagacje o reportażu spełniały tutaj 
funkcje pomocnicze: chodziło bowiem 
o wskazanie na związki krytyka z aktual
nymi dyskusjami literackimi. Rzecz pro
sta, nieuwzględnienie ich, m. in. przez 
Chruszczyńskiego, pomniejsza rolę pisa
rza jako teoretyka czynnie kształtującego 
opinię literacką. 

Wznowienie pism krytycznych Fika 
jest niezmiernie doniosłym wydarzeniem 
kulturalnym. Jego głos jest bowiem nadal 
aktualny i powinien odegrać dużą rolę 
we współczesnych dyskusjach literackich, 
m. in. o krytyce oraz informacji literac
kiej i kulturalnej w czasopismach i dzien
nikach. Jak wiadomo, kryzys współcze
snej krytyki nie ma bynajmniej ilościo
wego charakteru. Polega przede wszyst
kim na rozluźnieniu kryteriów intelektu
alnych i ideowych, na braku odpowie
dzialności i zaniku ambicji kulturotwór
czych sporej części czynnych recenzen
tów. 

Fik rzucił kiedyś pytanie: „Czy to jest 
w porządku, jeśli na tematy teoretyczne 
literackie u nas nie pojawia się nawet 
jedna książka na rok? A prób bilansowa
nia, syntezy, planowania ileż jest na dzie
sięć lat?" Te słowa mogłyby z powodze
niem wyjść spod pióra St. Żółkiewskiego. 
Artykuł, z którego ten cytat wyjęto, za
tytułowany znamiennie „Światopogląd re-
cenzencki", powinien stać się obowiązko
wą lekturą niejednego redaktora współ
czesnego pisma. 

Bezkompromisową bowiem niechęć Fi
ka budziły dyletantyzm, bezideowość, pu
stosłowie, rozluźnienie rygorów intelek
tualnych i warsztatowych, zanik ambicji 
poznawczych i syntetycznych. Konty
nuował on najlepsze tradycje naszej kry
tyki. W swej pracy dążył do uporządko
wania pojęć. Pełniąc funkcje recenzenc-
kie, nie rezygnował z badań teoretycz
nych. Orientował się tak samo dobrze 
w zagadnieniach współczesnej wersyfi
kacji, budowy powieści, eksperymentach 
formalnych, jak w problemach społeczno-
kulturalnych i bieżącej produkcji literac
kiej. Jedynie on zdobył się w okresie 
międzywojennym na pracę syntetyczną — 
„Dwadzieścia lat literatury polskiej" — 
do dzisiaj nie przestarzałą, stanowiącą je
dyną encyklopedię ówczesnej literatury. 

Przywykło się nieraz mówić o nie-
aktualności tej pracy, m. in. stara się 

podważyć jej znaczenie A. Chruszczyński. 
Bez wątpienia niesłusznie. I to tak ze 
względów już podanych, jak i tego, prze
cież nieobojętnego, że „Dwadzieścia lat 
literatury polskiej" jest pierwszą próbą 
marksistowskiej syntezy literatury mię
dzywojennej. 

Fik był najwybitniejszym krytykiem 
marksistowskim swego czasu, z wszyst
kimi zaletami i niestety także wadami, 
niemniej do dzisiaj nie mającym wielu 
równych. Dodajmy wreszcie, że jego styl 
pisarski: precyzyjny, ujęty w karby inte
lektualnych rygorów, jednakże prosty 
i nie pozbawiony dowcipu, należy do naj
lepszych w naszej tradycji publicystycz
nej. 

Stąd należy wnieść jeszcze jedną po
prawkę do wstępu do „Wyboru pism kry
tycznych". Chruszczyński pisze: „Nazwi
sko Ignacego Fika można więc i trzeba 
zapisać po Tadeuszu Boyu-Żeleńskim, 
Karolu Irzykowskim, Stanisławie Brzo
zowskim, a obok Ludwika Frydego, Leona 
Piwińskiego, Emjla Breitera, Kazimierza 
Czachowskiego...'j< J. Przyboś proponował 
już w Przeglądzie Kulturalnym zastąpie
nie „a obok" wyrazem „przed". Należy 
tylko podpisać się pod tą propozycją. 

Jacek Kajtoch 

GATUNKI DZIENNIKARSKIE 

Henryk M a r k i e w i c z : GRANICE 
LITERATURY, Kultura i Społeczeń
stwo, nr 2, 1961, t. V, s. 81—88. 

Dla dzisiejszej humanistyki niezwykle 
charakterystyczny jest wzrost zaintereso
wań teoretycznych. Literaturoznawcy naj
częściej rozważają problem cech swoistych 
literatury. Idzie im o wyznaczenie gra
nicy między literaturą piękną a piśmien
nictwem, a tym samym o ustalenie za
kresu i treści nauki o literaturze. Ostatnio 
ten problem podjął Henryk Markiewicz 
w artykule „Granice literatury". Sygnali
zowana praca, jak trafnie pisał w 8 nu
merze Twórczości A. Kijowski, jest świa
dectwem zaniepokojenia badaczy poja
wieniem się w literaturze nowych ten
dencji, nie dających się ująć w obiegowe, 
literaturoznawcze formułki. „Jak odnieść 
się do eseju Lêvy-Straussa lub Stefana 
Lupasco? Co powiedzieć o fantastycz
nej na pół, na psychoanalizie opartej so
cjologii Roger Caillois?" — pyta m. in. 
krytyk. Do zreferowania tutaj „Granic 
literatury" skłania pogląd, że tezy arty
kułu mogą pod niejednym względem sta-
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nowić punkt wyjścia dla rozważań teore
tycznych nad gatunkami dziennikarskimi. 

H. Markiewicz podjął się usystematy
zowania i rekapitulacji szeregu aktual
nych we współczesnej nauce poglądów na 
temat cech swoistych literatury. Oczywi
ście, świetny znawca przedmiotu nie po
przestał na wiernej prezentacji, poddał 
ponadto owe poglądy krytycznej analizie. 
W rozważaniach teoretycznych trzy przy
najmniej kierunki należą do najistotniej
szych. 

1. Spora grupa teoretyków sprowadza 
problem swoistości literatury do swoisto
ści jej języka, tj. obrazowości. Pojęcie 
„obrazowości" rozpowszechniło się w ba
daniach literackich od czasów Hegla; do 
zasobów świadomości badaczy rosyjskich 
weszło poprzez Bielińskiego. Markiewicz 
podkreśla, że „obrazowością" nazywa się 
dwa odrębne zjawiska: „zdolność tworów 
językowych zawartych w dziele literac
kim do wywoływania u odbiorców czę
stych, wyrazistych i jakościowo bogatych 
wyobrażeń wytwórczych (...) i przenośne 
użycie wyrazów (...), które (...) stwarza 
językowo jakiś fikcyjny stan rzeczy". Ba
dacz przy tym dodaje, że zjawisko pierw
sze niekoniecznie musi charakteryzować 
dzieło literackie. Jeśli zaś chodzi o dru
gie, to metaforyczność nie zawsze może 
i powinna być wyobraźniowo realizowana 
przez odbiorcę. 

2. Z innymi propozycjami wystąpił Ro
man Jakobson, znakomity reprezentant 
rosyjskiej szkoły formalnej. W swej ostat
niej pracy „Poetyka w świetle języko
znawstwa", znanej zresztą czytelnikowi 
polskiemu z Pamiętnika Literackiego, Ja
kobson nazywa poetycką funkcję języko
wą „nastawieniem na sam komunikat, 
skupieniem się na samym komunikacie 
dla niego samego". Idzie o to, że — cytu
jemy tutaj H. Markiewicza — „funkcja 
poetycka przejawia się wtedy, gdy wypo
wiedź została dodatkowo uporządkowana 
w sposób nie dający się uzasadnić zwy
kłymi potrzebami komunikacji języko
wej". 

3. Przytoczone rozwiązania problemu 
cech swoistych literatury dotyczyły „języ
ka poezji". W prozie narracyjnej i dra
matycznej za główny wyróżnik literatury 
uważa się fikcję, a nawet całkowitą auto-
nomiczność świata literackiego utworu. 

Markiewicz akcentuje, że tendencja 
przekreślenia związków świata przedsta
wianego z rzeczywistością obiektywną do
szła do głosu dopiero w osiemnastym 
wieku, w nauce współczesnej zaczęła do
minować dzięki rozważaniom Richardsa 
o pseudo-sądach i Ingardena o quasi-sa-
dach w literaturze. U nas znaczenie fikcji 

jako cechy swoistej literatury podkreślał 
Kridl w znanej pracy „Wstęp do badań 
nad dziełem literackim". W trakcie dal
szych rozważań teoretyk sygnalizuje po
jawienie się nowych trudności, m. in. za
rysowanie się sprzeczności między skraj
nie pojmowaną fikcyjnością a poglądami 
przypisującymi literaturze funkcje po
znawcze. Trzeba dodać, że temu proble
mowi poświęcił H. Markiewicz osobne 
studium opublikowane w numerze (3/24) 
Studiów Filozoficznych. 

Wracając do głównego toku jego myśli, 
przytaczamy: „Przede wszystkim zaś wy
stępowanie quasi sądów i związanej z ni
mi fikcji literackiej okazało się dysku
syjne na terenie liryki, a tym bardziej 
w poezji dydaktycznej, refleksyjnej i opi
sowej, w wielu postaciach prozy niefa-
bularnej, jak moralia, pamiętniki, listy, 
reportaże, eseje itp. Zwłaszcza dla bada
czy literatury przedromantycznej i lite
ratury współczesnej fikcja jako wyznacz
nik literatury jest nie do przyjęcia". 
Gdzie indziej dodaje: ,,W szczególności 
osłabło znaczenie fikcji jako wyznacznika 
literackości. Już radziecka «literatura 
faktu», reportaże Kischa, dzienniki Gi-
dea, eseje Boya-Żeleńskiego były tego 
znamiennymi przykładami". Rzecz w tym, 
że znany dopiero od osiemnastego wieku 
termin „literatura" obejmował początko
wo i poezję, i wymowę, a raczej te ga
tunki, które się wywodziły z tradycji sta
rożytnej wymowy, a więc w praktyce całe 
niemal piśmiennictwo. Odcięcie od głów
nego pnia tzw. gatunków granicznych 
nastąpiło dopiero w dziewiętnastym wie
ku. Jednak dzisiaj znowu zaciera się gra
nica między literaturą, a np. reportażem 
i publicystyką. 

Przypomnijmy tutaj interesujące i in-
struktywne rozważania na ten temat Jana 
Trzynadlowskiego „Szkic ogólnej teorii 
publicystyki (na przykładzie «Spiżowej 
bramy» Tadeusza Brezy)" w Zeszytach 
Prasoznawczych, II 1—2. 

Jak widać, żaden z omówionych kie
runków nie wyczerpuje problemu cech 
swoistych literatury. Przyczyna tego sta
nu rzeczy leży w jej heterogenicznym 
charakterze. Za cechy swoiste można 
przyjąć tak fikcyjność przedstawianego 
świata, jak „uporządkowanie naddane" 
i obrazowość. Jedynie te gatunki, w któ
rych spotykają się wszystkie wymienione 
cechy, są bezspornie uważane za literac
kie. Jeżeli natomiast jednej z nich bra
kuje, kwestia staje się sporna. Czytamy: 
„Jeśli w utworze dostrzegamy jedną tylko 
cechę — traktuje się go jako «zjawisko 
graniczne», np. nowelę filmową (tylko 
fikcja), rymowany slogan polityczny czy 
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reklamowy (tylko -«uporządkowanie nad-
dane»), reportaż (tylko obrazowość)". 

Omawiany artykuł kończy konkluzja, 
stanowiąca jedyne, co prawda prowizo
ryczne, rozwiązanie przedstawionych tu
taj teoretycznych trudności i mogąca oka
zać się niezwykle płodną w praktyce ba
dawczej. Markiewicz proponuje miano
wicie wspólny mianownik dla owych 
trzech cech swoistych literatury; „cechą 
«literackości» jest to, że utwór spełnia 
podstawowe funkcje językowe (informa
cyjną, emotywną, apelatywną) w sposób 
odmienny niż wypowiedzi potoczne i na
ukowe: to znaczy przy udziale fikcji lite
rackiej, a więc pośrednio i ze zmniejszo
ną asertorycznością i jednoznacznością, 
lub z «uporządkowaniem naddanym» lub 
wreszcie ze zwiększoną obrazowością"», 

Jacek Kajtoch 

LENIN O DZIENNIKARSTWIE 

LENIN — ŻURNALIST I REDAK
TOR. (W opracowaniu A. Z. O k o r o -
k o w a zbiór artykułów, listów i wy
powiedzi Lenina o zasadach sztuki 
dziennikarskiej, rękopisy z adiusta
cjami, wspomnienia wybitnych współ
czesnych Leninowi publicystów.) Go-
sudarstwiennoje Izdatielstwo Politi-
czeskoj Litieratury. Moskwa, 1960, 
str. 552, 8 nlb., 8 ilustracji w tekście. 

Duża część mężów stanu rozpoczynała 
swą karierę przy biurkach redakcyjnych. 
Mało który jednak dziennikarz osiągnął 
takie szczyty kariery politycznej, jak Wło
dzimierz Iljicz Ulianow-Lenin. Jeden 
z jego bliskich współpracowników redak
cyjnych W. Karpiński (Kalinin) w swoich 
wspomnieniach o Leninie jako redaktorze 
podaje mało znany szczegół, mianowicie, 
że gdy Lenin stał już na czele ZSRR, na 
pytanie o zawodzie pisał w ankietach 
personalnych: dziennikarz i literat. 

Wyczerpujące pojęcie o tym, jak wy
glądała działalność Lenina jako dzienni
karza i redaktora, daje książka „Lenin — 
dziennikarz i redaktor", wydana w ub. 
roku w Moskwie. 

Jest to zbiór artykułów, listów i wypo
wiedzi Lenina o zasadach pracy dzienni
karskiej i redaktorskiej, rękopisy arty
kułów z jego adiustacjami, plany jego 
własnych artykułów oraz wspomnienia 
wybitnych publicystów współczesnych Le
ninowi o metodach jego pracy. Materiały 
te, rozsiane na przestrzeni 21 tomów jego 
dzieł, po raz pierwszy zebrane zostały 

w całości w jednym tomie przez A. Z. 
Okorokowa. 

Tom podzielony jest na 5 części: I. Le
nin o zasadach redagowania prasy par
tyjnej. II. Adiustacje rękopisów oraz pla
ny artykułów i broszur. III. Lenin o ję
zyku i stylu. IV. Lenin o technice re-
dakcyjno-wydawniczej. V. Ze wspomnień 
o Leninie jako redaktorze i dziennikarzu. 
Poza tym w dodatkach znajdujemy kilka
naście celniejszych artykułów Lenina 
i parę artykułów jego współpracowników 
oraz bibliografię 33 wydawnictw redago
wanych przez Lenina, z reprodukcjami 
stron tytułowych. W zakończeniu tomu 
przypisy, indeks rzeczowy i osobowy. 

Olbrzymią zasługą Lenina jest opraco
wanie zasadniczych podstaw redagowania 
prasy partyjnej. Redagować pismo par
tyjne znaczy — w jego pojęciu — oddać 
pod władzę partii, jej celom i zadaniom 
całą jego treść, całą działalność aparatu 
redakcyjnego. Lenin żądał od organu par
tyjnego przede wszystkim nieugiętego 
kierunku marksowskiego oraz głębokiej 
treści ideowej. Surowo potępiał politycz
ną ustępliwość i brak określonej linii 
w redagowaniu czasopism. „Pismo bez 
kierunku — pisał w jednym ze swych 
listów — jest czymś niedorzecznym, non
sensownym, skandalicznym i szkodli
wym." (przedmowa, str. V). __^ 

Jako redaktor Lenin zwracał uwagę 
nie tylko na zagadnienia ideowe, lecz 
również na najdrobniejsze detale pracy 
redakcyjnej. Rolę gazety partyjnej okre
ślił w swym artykule pt. „Od czego za
cząć?", zamieszczonym w miesięczniku 
Iskra w następujących słowach: „Rola 
gazety nie ogranicza się tylko do rozpo
wszechniania pewnych idei, tylko do wy
chowania politycznego i do jednania 
stronników politycznych. Gazeta — to nie 
tylko kolektywny propagandzista, lecz 
także organizator kolektywny." (str. 24). 

W swoich wspomnieniach o Leninie 
N. K. Krupskaja pisze, jak rozumiał on 
jednoosobowe kierownictwo redakcji: 

„Lenin był kolektywistą do szpiku ko
ści. Nie mniej niż Plechanow czuł odpo
wiedzialność za pracę redaktorską, ale 
starał się wykorzystywać wszystko, co 
mógł dać z siebie najlepszego każdy 
z członków redakcji, umiał łączyć siły in
nych w jednym kierunku. Wnikając we 
wszystkie detale, miał wielki wpływ na 
współredaktorów 0 i umiał kierować re-

]) Redakcja założonego przez Lenina w grud
niu 1900 r. w Monachium miesięcznika Iskra, 
pierwszego organu Rosyjskiej Socjaldemokra
tycznej Partii Robotniczej, kierowana była 
przez triumwirat: Lenin, Plechanow, Martow. 
Faktycznym jednak kierownikiem redakcji był 
Lenin. 
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dakcją tak, jak to uważał za potrzebne. 
Lenin był prawdziwym redaktorem." 
(str. 285). 

Nie sposób w krótkim omówieniu opisać 
wszystkich indywidualnych cech Lenina 
jako redaktora, a więc: jego wybitnej 
znajomości techniki redakcyjno-wydaw-
niczej, stosunku do współpracowników, 
żądań pod adresem współpracowników 
(takie np. kapitalne zdanie: „powinieneś 
umieć wypowiadać swe myśli własnymi 
słowami"! — str. 316), jego metody jed
nania ich do współpracy z pismem, „ho
dowanie" młodych autorów itp. Chcę jed
nak zwrócić uwagę czytelników na bar
dzo poważny stosunek Lenina do zagad
nienia korekty. W jednym ze swych listów 
do siostry Anny, która była korektorką 
jego wydawnictw, pisze on: „...Ale co 
uważam za najważniejsze, jeżeli chodzi 
o wydawnictwo: zapewnić absolutnie do
brą korektę. Bez tego stanowczo nie po
winno się przystępować do wydawnic
twa." (str. 270). 

Temat ten podejmuje Lenin kilkakrot
nie w swych listach, dając rady, jak 
zorganizować dobrą korektę. 

Jakim stronom pracy dziennikarskiej 
nadawał Lenin zasadnicze znaczenie, wi
dać z jego listu do tow. Kasparowa, 
o czym wspomina również N. Krupskaja. 
Oto wyjątki z tego listu w dużym skrócie: 

„Wybór tematu, opracowanie go i pięk
na forma literacka — oto trzy momenty, 
na które trzeba zwracać uwagę. Wybór 
tematu ma wielkie znaczenie. Musi on być 
przede wszystkim aktualny... Wybór te
matów oraz ich układ w piśmie jest to 
plan. Plan każdego numeru dziennika czy 
tygodnika musi się wiązać z aktualno
ściami życia codziennego. Bez tego plan 
będzie martwy... Nie mniejsze znaczenie 
niż tematyka — posiada ujęcie tematu. 
Określa ono kierunek czasopisma. Sam 
temat może być wybrany szczęśliwie, 
ale dopiero jego ujęcie określa, czy za
gadnienie jest oświetlone prawidłowo... 
Ale nawet gdyby na ten sam temat pi
sali wyznawcy jednego kierunku poli
tycznego, nadzwyczajnie ważne są odcie
nie: co mianowicie jest wysunięte na 
pierwszy plan, na jakie momenty zwra
ca się szczególną uwagę... I wreszcie za
gadnienie formy literackiej. Forma ta po
winna harmonizować z treścią artykułu. 
Język artykułu i ton jego powinny od
powiadać założonej w nim tendencji... 
Forma literacka artykułu — to sztuka. 
Ważne są bowiem: ton, styl, umiejętność 
obrazowania, używanie odpowiednich po
równań..." (str. 286—289). 

W dokumentach zamieszczonych w 
rozdziale III zbioru znajdujemy wypo

wiedzi Lenina na temat języka i stylur 
a w nich określenie najważniejszych wy
magań stawianych przez Lenina językowi 
prasy partyjnej. Lenin podkreśla wagę 
pisania „w formie plastycznej, lakonicz
nej i pięknej" (str. 229) i nieobciążania 
istoty sprawy drugorzędnymi detalami. 
Charakteryzując cechy publicystyki bol
szewickiej Lenin twierdzi, że publicysty
ka ta „powinna być popularna w sensie 
dostępności jej dla milionów, ale w żad
nym wypadku nie w sensie szukania po
pularności. Nie powinna dostrajać się do 
poziomu mało rozwiniętego czytelnika, 
lecz wytrwale posuwać wzwyż jego roz
wój" (str. 239). A poza tym „trzeba pisać 
tylko prawdę, bo ona posiada zawsze 
siłę" (str. 348). Jako najważniejsze cechy 
dobrego stylu określił Lenin pisanie 
„krótko, dobitnie, jasno, dokładnie, pre
cyzyjnie, prosto, wyraźnie, bez wykrę
tów" (str. 240). 

Zarówno jako świetny dziennikarz, a 
także i publicysta, Lenin wyróżniał się 
wyjątkowo wysokimi wymaganiami w 
stosunku do własnej twórczości. Znaj
dujące się w tym zbiorze jego artykuły 
z własnymi poprawkami, plany i te
zy poszczególnych utworów odtwarzają 
obraz olbrzymiej pracy, jaką wkładał 
w każdą swoją kompozycję. Sam był za
dziwiającym stylistą, umiejętnie używa
jącym języka, aforyzmów, przysłowi, przy
powiastek ludowych, wyrazistych porów
nań, nieoczekiwanych analogii i innych 
językowych i stylistycznych środków. 
Osiągnął ten wysoki poziom dzięki wiel
kiej pracy nad swoim językiem, swoim 
stylem. Język jego artykułów jest prosty, 
jasny, zwarty, śmiały i treściwy. Lenin 
był wrogiem wszelkiej frazeologii i po
litycznego gadulstwa; walka z tymi pla
gami językowymi była jednym ze sta
łych tematów jego wypowiedzi o języ
ku prasy partyjnej. Toteż specjalnie ce
nił tych członków redakcji i współpra
cowników, którzy wykazywali talent we 
władaniu formą literacką. 

Chciałbym jeszcze podkreślić szcze
gólną troskę Lenina o czystość języka. Nie 
cierpiał on nadużywania cudzoziemskich 
słów i zwrotów. W artykule swoim pt. 
„O oczyszczaniu języka rosyjskiego" pi
sał m. in.: „Psujemy język rosyjski. Uży
wamy niepotrzebnie cudzoziemskich słów. 
Używamy ich nieprawidłowo... Człowiek, 
który niedawno nauczył się czytać, a 
zwłaszcza czytać gazety, robi to zazwy
czaj bardzo uważnie i mimo woli przy
swaja sobie zwroty napotykane w gaze
tach. Właśnie język dziennikarski zaczy
na się u nas psuć. Ale jeżeli można wy
baczyć komuś, kto niedawno nauczył się 
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czytać i nadużywa słów zaczerpniętych 
z gazet — jest nie do wybaczenia, gdy 
chodzi o literata czy publicystę. Czy nie 
czas już, abyśmy wydali wojnę używa
niu cudzoziemskich słów bez potrzeby? 
Przyznam się, że o ile używanie w mo
wie cudzoziemskich wyrazów i zwrotów 
bez potrzeby irytuje mnie, to używanie 
ich przez współpracowników czasopism 
jest nie do wybaczenia i po prostu wy
prowadza mnie z równowagi" (str. 219). 

Ta uwaga Lenina to jakby kamyczek, 
wrzucony w ogródek redakcji polskich 
czasopism! 

* 

Czym powinna się stać omawiana prze
de mnie książka dla publicystów i redak
torów? Sądzę, że powinna ona spełniać 
rolę jakiejś podręcznej encyklopedii, ja
kiegoś podręcznika sztuki publicystycz
nej i redaktorskiej. Różne bowiem roz
ważania, rady, praktyczne wskazówki 
i wzory Lenina są jak najbardziej aktu
alne w dalszym ciągu. Zwłaszcza młodzi 
dziennikarze mogą się z niej wiele na
uczyć. Wskazówki dla nich znajdują się 
we wzorach adiustacji, planach artyku
łów, uwagach i krytycznych rozbiorach 
artykułów napisanych przez współpra
cowników Lenina — zamieszczone w II 
rozdziale zbioru. Również N. Krupskaja 
we wspomnieniach opisuje metodę, jaką 
posługiwał się Lenin przy pisaniu arty
kułów. 

Nie będzie przesadą twierdzenie, że 
książka ta jest nieocenionym wprost 
źródłem poznania arkanów sztuki dzien
nikarskiej. 

Stanisław Garztecki 

PRASA NIEMIEC 1902—1912 

Günter H e i d o r n : MONOPOLE — 
PRESSE — KRIEG. Die Rolle der 
Presse bei der Vorbereitung des 
ersten Weltkrieges. Studien zur 
deutschen Aussenpolitik in der Pe
riode von 1902 bis 1912. Rütten 
& Loening, Berlin 1960. Str. 362 '). 

Tytuł oraz podtytuły pracy precyzują 
jej zakres — analizę roli prasy i poli
tyki zagranicznej Niemiec w dziesię
cioleciu 1902—1912, a więc w latach po-

') Książka s tanowi p rzepracowaną wers ję 
r o z p r a w y habi l i tacyjnej , b ronionej przez a u t o 
ra na wydz. filozoficznym Uniwersy te tu w Ro-
stocku. 

przędzających wybuch pierwszej wiel
kiej wojny. Bibliografia historycznopoli-
tycznych rozpraw o tym okresie jest 
bogata. Jednak omawiana książka zasłu
guje na szczególną uwagę zarówno histo
ryków, jak i prasoznawców przede 
wszystkim dzięki dwom aspektom: 1. 
rzadkiemu w literaturze naukowohisto-
rycznej przykładowi korzystania z prasy 
jako p o d s t a w o w e g o źródła2), 2. je
szcze rzadziej spotykanej próbie zanali
zowania związków między aparatem wła
dzy państwowej a prasą, wykorzystywaną 
jako zasadniczy instrument kształtowania 
opinii publicznej w kraju i za granicą. 

Kwestia ta nabrała olbrzymiego zna
czenia właśnie w latach poprzedzających 
wybuch pierwszej wojny światowej. Mo
nopolistyczne stadium kapitalizmu osią
gnęło fazę szczytowej konkurencji. Te
oria, że Niemcom brakowało Lebensraum 
w tym sensie jest prawdziwa, iż z a b r a 
k ł o p r z e s t r z e n i d l a r e n t o w 
n e g o z b y t u wielkoprzemysłowej pro
dukcji. Dlatego koła wielkokapitalistyczne 
dążyły systematycznie do uzyskania cał
kowitego, bezpośredniego wpływu na bieg 
spraw politycznych. Jak ważną było to 
dla nich sprawą dowodzi wzrost zysków 
kapitalistycznych w Niemczech w latach 
1910—1914 o blisko 60%3). Tak wielki 
wzrost był możliwy tylko dzięki kształto
waniu państwowej polityki zgodnie z in
teresami monopolistów. 

W rozdziale II swej pracy Heidorn 
wnikliwie przedstawia rozwój tytułów 
i wpływów prasy niemieckiej. Sama pra
sa zresztą stanowiła obiekt rentownych 
inwestycji kapitalistycznych. Im. wyższe 
były koszty produkcji, tym usilniejsze za
biegi podejmowali wydawcy w celu osią
gnięcia zysków. Już w ostatniej ćwierci 
XIX w. utworzono olbrzymie koncerny 
prasowe, związane z nazwiskami Mosse, 
Scherl, Ullstein, Huck, a przedsiębiorstwa 
prasowe były niejednokrotnie akcjonariu
szami w innych branżach przemysłowych. 
Lecz prawdziwą potęgą stała się prasa 
dopiero z początkiem dwudziestego stu
lecia. Rozwój prasy niemieckiej na prze
strzeni trzydziestu lat obrazuje zestawie
nie ilości ukazujących się gazet: 

1881 — 2.437 ty tu łów 
1891 — 3.005 
1901 — 3.452 
1912 — 4.098 

-) Heidorn pisze w p rzedmowie : „Gazety są 
n ies łychanie ważnym, przez h i s to ryków o wie
le za rzadko dos t rzeganym źródłem.. . Dlatego 
oceniam cy ta ty z p rasv j ako ważne ma te 
r iały dowodowe" (str. 6). 

3) Po r . : J . Kuczyński , Die Geschichte der 
Lage der Arbei ter in Deutschland. Band I, 
zweiter Teil. Tr ibüne-Ver lag Berlin 1954, str . 21. 
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Ten szybki wzrost był uwarunkowany 
stałym dopływem kapitałów do wydaw
nictw prasowych. Chodziło przede wszyst
kim o kapitały towarzystw bankowych 
i wielkoprzemysłowych, gdyż tylko one 
mogły sprostać wysokim kosztom pro
dukcji. Wiadomo, że np. Krupp już z koń
cem XIX w. inwestował kapitały m. in. 
w prasie. Zjawisko takie stawało się tym 
częstsze, im bardziej prasa angażowała 
się w reakcyjną politykę kajzerowskich 
Niemiec. W wypadku trudności finanso
wych, jakie np. miał w r. 1904 naczelny 
redaktor National-Zeitung Dix, przeciw 
któremu wystąpili niektórzy akcjonariu
sze, niezadowoleni, iż linia pisma nie za
bezpieczała odpowiednich nakładów (i zy
sków) — wystąpił w obronie Dixa sam 
kanclerz Rzeszy, książę Bülow. 

Ale rząd potrafił także poprzez akcjo
nariuszy działać w odwrotnym kierunku, 
tj. wpływać na kształtowanie treści pisma 
zgodnie z własną polityką. Tak np. w r. 
1911 kanclerz Bethmann Hollweg wywarł 
poprzez Kruppa nacisk na Rheinisch-
Westfälische Zeitung, krytykującą poli
tykę marokańską rządu. Najdobitniej jed
nak zainteresowanie rządu dla utrzyma
nia korzystnego dla siebie prasowego sta
tus quo ujawniło się, gdy blisko związany 
z rządem August Scherl chciał odprzedać 
Mossemu wpływowe pismo Lokalanzei-
ger. Przeszło dwa lata trwały rokowania, 
w które bezustannie ingerowali pośred
nicy z urzędu kanclerskiego, aż wreszcie 
kwestię rozwiązano zgodnie z interesami 
rządu: pismo utrzymała firma Scherl, 
której zapewniono dopływ kapitałów, 
a rząd utrzymał linię gazety, na której 
mu bardzo zależało. Heidorn słusznie 
omawia bardzo obszernie przebieg tej 
sprawy, przedstawiając aktywa koncernu 
Scherla, jego powiązania finansowe i za
kulisowe intrygi wokół sprzedaży Lokal-
anzeiger. Afera ta była bowiem typowa 
dla wzajemnych powiązań i wpływów 
w trójkącie: prasa — kapitał bankowo-
przemysłowy — rząd. 

Czynniki rządowe nie musiały zresztą 
posiadać bezpośrednich wpływów na 
wszystkie gazety. W stosunku do tytu
łów o zasięgu węższym, lokalnym wy
starczał wpływ pośredni, wywierany na 
agencje informacyjne. Dość przypom
nieć, że na przełomie ostatnich stuleci 
90% gazet nie posiadało już własnych 
korespondentów zagranicznych. Musiały 
one korzystać z wiadomości agencyjnych, 
zwłaszcza zaś dostarczanych przez naj
poważniejszą instytucję informacyjną — 
WTB. O systemie pracy tej agencji Hei
dorn cytuje opinię b. naczelnego re
daktora czasopisma Die Post — Krons-

beina: „Biuro Wolffa... nie nada jednak 
z Berlina żadnej poważniejszej wiado
mości politycznej bez zezwolenia Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych..." 4) Taka 
cenzura prewencyjna z góry uniemożli
wiała olbrzymiej większości pism za
mieszczanie jakichkolwiek informacji, 
sprzecznych z rządową polityką zagra
niczną. Oprócz tego, wydział prasowy 
ministerstwa odpowiednio opracowywał 
komentarze do wydarzeń bieżących. Li
teratura naukowo-historyczna w zdecy
dowanej większości (także uwzględniając 
reakcyjnych, konserwatywnych autorów 
niemieckich) zgodna jest co do tego, że 
w piętnastoleciu przed I wojną światową 
dyplomacja niemiecka ponosiła z reguły 
sromotne porażki. Tymczasem ówczesne 
komentarze prasowe MSZ przedstawiały 
zawsze same sukcesy (np. wyniki kon
ferencji w Algeciras, czy przebieg kry
zysu w sprawie Agadiru i in.). 

O ile autor wnikliwie i wyczerpująco 
zobrazował wpływ rządu na prasę, o tyle 
zbył sferę wpływów odwrotnych, po
święcając temu zagadnieniu 'zaledwie 
kilka wierszy. Doprawdy szkoda, że nie
mniej interesujące zagadnienie oddziały
wania prasy na kształtowanie oficjalnej 
polityki nie zostało w tym — bardzo 
przecież wyczerpującym i gruntow
nym — studium opracowane. Jest to je
dyne, ale poważne zastrzeżenie wobec 
pracy Heidorna. 

Pisałem, iż szczególne zainteresowanie 
prasoznawcy wzbudza rozdział II. Nie 
znaczy to, by pozostałe partie książki na 
taką uwagę nie zasługiwały, nadmie
niałem zresztą, że całe opracowanie 
opiera się głównie na źródłach praso
wych. Głównie, lecz nie wyłącznie. Hei
dorn wykorzystał wiele dokumentów 
archiwalnych, w większości dotychczas 
w badaniach historycznych zupełnie nie 
wykorzystanych. Chodzi tu o dokumen
ty zasadnicze, gdyż pochodzące z archi
wów kancelarii Rzeszy, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, MSZ itp. urzędów, 
a także z b. koncernu Mansfelda, które 
ujawniły liczne związki między monopo
lami przemysłowymi a prasą. 

Z zagadnień polityki wewnętrznej po
dejmuje Heidorn szerzej jedynie nie
które kwestie. Przykładowo wymieniam: 
walka monopolistów przeciw ruchowi 
robotniczemu za pomocą prasy; prasa 
socjaldemokratyczna wobec rządowej 
polityki wewnętrznej; niektóre aspekty 
kwestii polskiej (kolonizacja Wielko
polski, Września). 

4) P raca omawiana , str . 66. 
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Autor zwrócił uwagę głównie na roz
wój polityki międzynarodowej, a zwłasz
cza na udział w niej cesarskich Niemiec. 
Heidorn czyni przy tym nader charak
terystyczne, zasadnicze spostrzeżenie 
w odniesieniu do stanowiska prasy wo
bec tego zagadnienia. O ile bowiem 
w kwestiach wewnętrznych stanowisko 
burżuazyjnej i junkierskiej prasy nie 
zawsze było jednomyślne, nawet w spra
wach podstawowych — o tyle polityka 
zagraniczna rządu cieszyła się jej gene
ralnym poparciem. Należy tutaj zazna
czyć, że wraz z rozwojem imperializmu 
rozrastały się działy dzienników, poświę
cone polityce międzynarodowej. 5) 

Jedynie prasa socjaldemokratyczna 
atakowała politykę zagraniczną rządu. 
Tak np. w centralnym organie partii 
Vorwärts ukazał się 15 7 1909 artykuł, 
poświęcony upadkowi rządu kanclerza 
Bülowa, głoszący m. in.: „Polityka kolo
nialna staje się języczkiem u wagi poli
tyki zagranicznej, a książę Biilow od po
czątku oddał swą politykę w służbę eks
pansywnych interesów kapitalistycz
nych... Nowa polityka musiała więc zde
rzyć się z przeciwstawnymi interesami 
innych mocarstw kolonialnych, przede 
wszystkim zaś Anglii i Francji... Poli
tyka imperialistyczna oznacza wzrost 
niebezpieczeństwa dla utrzymania po
koju...".6) 

Kierownictwo SPD i jego organ nie 
były jednak konsekwentne. Zdarzało się 
także, iż lano wodę na młyn kół imperia
listycznych, jak np. w r. 1911, gdy ostrze
gając przed awanturą żądano jednocześ
nie równouprawnienia Niemiec w Ma
roku (str. 299), co przecież nie mogłt, być 
osiągnięte drogą pokojową. Natomiast 
słusznym ocenom (w rodzaju poprzednio 
cytowanej) nie towarzyszyły czynne pro
testy przeciwko agresywnej polityce nie
mieckiej, zwłaszcza zaś brak było ja 
kichkolwiek prób mobilizacji mas, które 
j e d y n e były w stanie pokrzyżować 
plany wojenne. 

Plany te stawały się coraz bardziej 
widoczne. Niemcy na gwałt rozwijały 
produkcję podstawowego przemysłu cięż
kiego, doganiając i przeganiając przeciw
ników: 7) 

Produkcja węgla (i stali) w min t 

5) Pomimo jednak, iż w latach 1900—1914 roz
rosły się one trzykrotnie, stanowiły przecięt
nie nie więcej jak 7—10% materiałów praso
wych w dziennikach. Dane te podaje Heidorn 
na str. fil wg: K. Büchner, Gesammelte Auf
sätze zur Zeitungskunde. Tübingen 1926, str. 276. 

6) Praca omawiana, str. 288. 
7) Por.: J. Kuczyński, op. cit., str. 22. 

Państwo 1900 
Anglia 225 (4,9) 
Francja 33 (1,6) 
Niemcy 150 (6,6) 

1910 1913 
264 (6,4) 287 (7,7) 
39 (3,4) 41 (4,7) 

222 (13,7) 277 (18,3) 

Temu wyścigowi towarzyszyły odpo
wiednio wysokie wydatki zbrojeniowe. 
Oto liczby, odnoszące się do okresu 
1912—1913: 8) 

Państwo 
Anglia 
Austria 
Francja 
Niemcy 
Rosja 
Włochy 

w tys. marek 
1.467.862 

617.145 
1.236.873 
1.569.987 
1.574.127 

528.788 

na 1 mieszkańc; 
32,1 
11,9 
31,5 
24,0 
9,9 

15,3 

W ostatnich latach przed konfliktem 
zbrojnym prasa burżuazyjna nie tylko 
podsycała nastroje szowinistyczne,") ale 
posunęła się aż do głoszenia „roman
tyzmu wojny", w której miałaby znaleźć 
ujście... zdławiona bezczynnością ener
gia ludu, wyładowująca się w burdach 
ulicznych (! — str. 291—292). Pod koniec 
r. 1911 pojawiały się też w pismach 
skrajnie prawicowych jak Germania ar
tykuły, przygotowujące czytelników do 
wojny z Anglią (str. 306). 

Tymczasem socjaliści francuscy na 
wiecach aktywnie występowali przeciw 
zaostrzaniu grożącego wojną konfliktu. 
W związku z tym R. Luksemburg wystą
piła w redagowanej przez Mehringa le-
wicowosocjalistycznej Leipziger Volks
zeitung przeciw bierności kierownictwa 
SPD (str. 311). Partia socjaldemokratycz
na po wyborach 1912 roku posiadała naj
silniejszą frakcję parlamentarną (110 
mandatów), zrzeszała milion członków, 
a prasa partyjna liczyła 1,5 miliona 
prenumeratorów. Wpływy SPD były 
więc olbrzymie i gdyby kierownictwo po
ważnie myślało o ogłoszonym 29 3 1913 
w Vorwärts wezwaniu do stosowania 
t a k ż e p o z a p a r l a m e n t a r n y c h 
m e t o d — wywołanie wojny nie byłoby 
dla imperialistów niemieckich sprawą 
prostą. 

Lecz owo wezwanie było jedynie tak
tycznym i gołosłownym manewrem. 
W Reichstagu frakcja głosowała za kre
dytami na zbrojenia, co Kautsky i inni 
liderzy partyjni uznali za „początek kon
struktywnej współpracy parlamentar-

s) Tabela z książki: A. Wirth, Weltgeschichte 
der Gegenwart. Dritte Auflage. Alfred Janssen, 
Hamburg und Berlin 1913, str. 494. 

!l) Także wcześniej, np. w okresie napięcia 
stosunków z Francją w r. 1905 wytwarzano 
antyfrancuskie nastroje przez ogłaszanie ten
dencyjnych informacji (praca omawiana, str. 
161). Podczas trzeciego kryzysu marokańskiego 
w r. 1911 prasa ekstremistyczna propagowała 
otwarcie anektowanie Agadiru nawet za cenę 
wojny (jw., str. 298). 
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nej". R. Luksemburg w Leipziger Volks
zeitung otwarcie potępiła to stanowisko, 
publikując cykl artykułów. Centralny 
organ SPD „streścił" wywody wybitnej 
działaczki w... 33-ch wierszach (! — 
str. 320j. 

Cóż dziwnego, skoro w rok później 
frakcja socjaldemokratyczna wraz z ca
łym wachlarzem partii burżuazyjnych 
głosowała za wojną. Jedynie Karol Lieb
knecht głosował przeciw, ratując wielkie 
tradycje niemieckiej socjaldemokracji. 

Heidorn podał następującą charakte
rystykę ogólną: „Prasa klas panujących 
reprezentowała bez wyjątku politykę im
perializmu... (lecz) historia Niemiec wy
kazuje stale różnice między junkier-
stwem a burżuazją... To wyjaśnia, dla
czego gazety klas panujących zwalczały 
się wzajemnie przy różnych okazjach... 
Mosse np. wydawał zarówno wielkobur-
żuazyjny, dość wyraźnie oddany kapita
łowi handlowemu i finansowemu Ber
liner Tageblatt, jak też kompromisową 
występująca w duchu burżuazyjnorady-
kalnym Berliner Volkszeitung... U Ull-
steina ukazywała się obok wielkoburżu-
azyjnej Vossische Volkszeitung, przysto
sowanej szczególnie dla warstw średnich 
i drobnomieszczańskiej inteligencji — 
także sympatyzująca z niektórymi przed
stawicielami prawicowego skrzydła so
cjaldemokracji Berliner Morgenpost. W 
polityce zagranicznej zbladły jednak na
wet te różnice... Gruntowna analiza wy
kazuje w dziedzinie polityki zagranicz
nej obraz prasy w zasadzie działającej 
jednolicie..." (str. 53—54). 

Heidorn przeprowadził właśnie grun
towną analizę postawy prasy burżuazyj-
nej wobec polityki zagranicznej Niemiec 
w dziesięcioleciu 1902—1912, omawiając 
także dostatecznie szeroko prasę SPD. 
Ta wnikliwa praca o stosunkach między 
niemieckim rządem, kapitałem i prasą 
posiada zasadnicze znaczenie dla dogłęb
nego poznania tego zagadnienia. 

Paweł Dubiel 

PRASA A DREYFUS 

Patrice B o u s s e l : L'AFFAIRE 
DREYFUS ET LA PRESSE Armand 
Collin Éd. Collection „Kiosque". Pa
ryż 1960. Str. 272. 

Na temat „sprawy Dreyfusa" ukazały 
się we Francji (i w wielu innych kra

jach) liczne prace omawiające tło, przy
czyny i skutki tego największego skan
dalu w historii burżuazyjnego sądownic
twa. Większość tych prac na ogół nie 
omawiała w sposób pogłębiony roli pra
sy, do wyjątków należy np. książka zna
nego francuskiego prasoznawcy Jacques 
Kaysera pt. „L'Affaire Dreyfus" wydana 
w Paryżu w 1946 г., dlatego też z zado
woleniem powitać należy pracę Patrice 
Boussela pt. „Sprawa Dreyfusa a prasa", 
w której autor, obok zwięzłego opisu wy
darzeń związanych z kapitanem Dreyfu
sem, analizuje rolę prasy francuskiej na 
tle wypadków, które nastąpiły od chwili 
aresztowania Alfreda Dreyfusa do mo
mentu jego rehabilitacji. 

Po przestudiowaniu około 60.000 nota
tek i artykułów prasowych pochodzących 
z gazet francuskich i zagranicznych uka
zujących się w latach 1897—1900, autor, 
który miał m. in. możność zaglądania do 
archiwum prasowego francuskiego Mini
sterstwa Sprawiedliwości, dochodzi do 
wniosku, że bez prasy nie byłoby w za
sadzie sprawy Dreyfusa. Według niego 
„sprawę" rozpętała prasa, a w szczegól
ności reakcyjna prasa francuska prowa
dząca od pewnego już czasu kampanie 
przeciw „Żydom, masonerii i wszelkim 
innym wrogom Francji". 

Pierwsza wiadomość o aresztowaniu 
Dreyfusa ukazała się, bez podawania na
zwiska rzekomego szpiega, w szowini
stycznym piśmie codziennym pn. La Li
bre Parole z dnia 29 października 1894 r. 
Dwa dni później, za agencją Havas, cała 
prasa paryska pisała już o aresztowa
niu A. Dreyfusa. Niektóre dzienniki, jak 
La Patrie czy wspomniana już wyżej La 
Libre Parole podkreślały, że kapitan 
Dreyfus jest Żydem. Był to początek ko
szmaru, który miał trwać prawie 5 lat. 

„Dowody" przedstawione francuskiej 
opinii publicznej przez prasę były bar
dzo przekonywające. Nikt nie miał wąt
pliwości, że kapitan Alfred Dreyfus jest 
zdrajcą, że współpracował z niemieckim 
wywiadem. Nawet Zola czy Anatol Fran
ce, którzy w kilka miesięcy później sta
nęli w obronie Dreyfusa, byli początkowo 
przekonani o winie oskarżonego. Nawet 
wtedy, kiedy Zola po raz pierwszy wy
powiedział się za ponownym przesłu
chaniem Dreyfusa, to autorowi „Germi
nal" chodziło jedynie o to, że według 
niego sprawa nie została przeprowadzona 
prawidłowo. Na tle tych dwóch przy
kładów można wyrobić sobie zdanie, o 
tym jak silny był wpływ ówczesnej pra
sy na opinię publiczną. 

Po ujawnieniu pierwszych szczegółów 
świadczących o niewinności Dreyfusa 
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i fałszywości „dowodów" zebranych przez 
policję wojskową, a na podstawie któ
rych skazany został kapitan Dreyfus, roz
gorzała we Francji największa w dzie
jach tego kraju batalia prasowa. Liczne 
pisma stawały nadal po stronie armii 
„przeciw wrogom porządku publicznego", 
jednakże coraz to nowe dzienniki zaczęły 
pisać ostrożnie o ewentualnej niewinno
ści „alzackiego oficera" (Dreyfus urodził 
się w Mulhouse). 

Do pism, które; począwszy od stycz
nia 1898 г., (tzn. od chwili opublikowa
nia słynnego listu Zoli do Prezydenta 
Republiki w L'Aurore pt. „Oskarżam..."), 
stanęły w obronie Dreyfusa należą Le 
Figaro, Le Siècle, La Dépêche, Le Matin 
i in. Reszta wielkich dzienników fran
cuskich tego okresu do końca była prze
ciwna rewizji procesu Dreyfusa. 

Patrice Boussel w swej ciekawej pra
cy zwraca uwagę na fakt, że sprawa 
Dreyfusa miała bardzo ważne znaczenie 
dla rozwoju francuskiej prasy politycz
nej, która począwszy od upadku Komuny 
Paiyskiej odgrywała coraz mniejszą rolę 
w życiu społecznym Francji. Faktem jest, 
że zasadnicza część prasy paryskiej, która 
kierowała opinią w okresie „sprawy" 
miała charakter prasy informacyjnej. Nie 
było wówczas we Francji wielkich dzien
ników politycznych. „Sprawa Dreyfusa" 
przyczyniła się do tego, że w tym okre
sie powstało szereg nowych pism o wy
raźnym obliczu politycznym. Do najbar
dziej znanych należą Les Droits de 
l'Homme, L'Action Française, L'Antijuif, 
Le Cri de Paris, La Fronde, Le Liber
taire, Le Sifflet, Les Temps Nouveaux 
itp. 

Henryk Kurta 

FRONT LUDOWY 1936 

Louis B o d i n , Jean T ou c h a r d: 
FRONT POPULAIRE 1936. Armand 
Collin Éd. Collection „Kiosque". Pa
ryż 1961. Str. 296. 

Dwadzieścia pięć lat temu, po wybo
rach z 26 kwietnia i 3 maja 1936 г., we 
Francji doszedł do władzy rząd Frontu 
Ludowego, na czele którego stanął przy
wódca francuskiej partii socjalistycznej 
SFIO Leon Blum. Zwycięstwo Frontu Lu
dowego było zwycięstwem trzech naj
większych partii lewicowych: komuni
stycznej, socjalistycznej i radykałów. Jed
nocześnie było zwycięstwem prasy lewi

cowej, która od mniej więcej 1934 r. kie
rowała opinią publiczną na rzecz utwo
rzenia rządu ludowego. Dzieje Frontu 
Ludowego są na ogół znane, mniej zna
ny jest natomiast udział prasy w życiu 
politycznym Francji tego okresu, który 
trwał od maja 1936 do listopada 1938 r. 

Celem pracy L. Bodina i J. Toucharda 
pt. „Front Ludowy 1936 r." jest udowod
nienie czytelnikowi, że w okresie Frontu 
Ludowego prasa odgrywała pierwszorzęd
ną rolę w tworzeniu opinii publicznej, 
była czynnikiem, który w wielu wypad
kach decydował o powodzeniu czy niepo
wodzeniu akcji powziętych przez tzw. 
„Rassemblement Populaire", który był 
rzeczywistym sztabem Frontu Ludowego. 

Wszystkie ówczesne partie polityczne, 
tak lewicowe jak i prawicowe, miały 
swoje organy, które prowadziły ze sobą 
zacięte spory. Najpoważniejszymi dzien
nikami partii Frontu Ludowego były 
L'Humanité, Le Populaire i L'Oeuvre. 
Do przeciwników lewicy należały takie 
dzienniki, jak L'Ami du Peuple, La Croix, 
Le Figaro, La Victoire, L'Intransigeant, 
których łączny nakład był o wiele mniej
szy od łącznego nakładu pism Frontu Lu
dowego. 

Okres Frontu Ludowego jest okresem 
narodzin wielkiej prowincjonalnej pra
sy politycznej, która przedtem wegeto
wała w cieniu prasy stołecznej. Powsta
ją lub rozwijają się wielkie dzienniki 
polityczne w takich miastach, jak Bor
deaux (La France de Bordeaux — 230.000 
egz.), Grenoble (Le Petit Dauphinois — 
200.000 egz.), Lille (L'Echo du Nord — 
315.000 egz.), Lyon (Le Progrès — 250.000 
egz.), Marsylia (Le Petit Provençal — 
150.000 egz.), Rennes (L'Ouest-Êclair — 
300.000 egz.) itd. Dla porównania warto 
zaznaczyć, że paryskie dzienniki związane 
z Frontem Ludowym miały następujące 
nakłady: L'Humanité — 320.000 egz., Le 
Populaire — 300.000 egz., L'Oeuvre — 
115.000 egz. 

Rząd Frontu Ludowego nie miał wła
snego organu codziennego, również 
„sztab" tego Frontu był pozbawiony wła
snego pisma, jednakże na skutek dzia
łalności różnych organizacji lewicowych, 
zwłaszcza wśród intelektualistów, powsta
je szereg pism stojących po stronie zdo
byczy klasy robotniczej; do najgłośniej
szych należy dziennik Ce Soir, ilustro
wany tygodnik Regards i tygodnik kul
turalny Vendredi, który ukazywał się w 
okresie od listopada 1935 r. do listopada 
1938 r. Tygodnik ten był prawdziwą try
buną Frontu Ludowego, do jego najzna
komitszych współpracowników należeli: 
André Gide, Romain Rolland, Fryderyk 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Joliot-Curie, Aragon, Jean Cassou, Jean 
Giono, Jacques Kayser, Roger Martin du 
Gard, Emmanuel Mounier, Charles Vil-
drac i inni. 

Wrogowie Frontu Ludowego wydawali 
w tym okresie (1934—1937) tygodnik pn. 
Sept z którym współpracowali m. in. 
François Mauriac, Etienne Gilson, Paul 
Claudel i Daniel-Rops. Należy tu powie
dzieć, że w przeciwieństwie do sytuacji 
panującej w prasie codziennej, tygodni
ki przeciwników Frontu Ludowego były 
liczniejsze i miały większe nakłady od 
tygodników zwolenników przemian lu-
dowofrontowych. Wynikało to głównie 
z faktu, że czytelnicy takich reakcyjnych 
pism jak Gringoire czy Candide byli 
przywiązani do tych pism jeszcze przed 
zwycięstwem Frontu Ludowego. 

Prasa polityczna lat 1936—1938 nie by
ła we Francji prasą o wielkich trady
cjach, tak jak np. prasa okresu Wiel
kiej Rewolucji Francuskiej. Dziennikar
stwo tego okresu miało charakter do
raźny, związany z ówczesnymi wydarze-

ç niami, dlatego też natychmiast po upad
ku kolejnych rządów Leona Bluma czy 
Daladiera przestało mieć poważniejsze 
znaczenie. Rubryki poświęcone polityce 
wewnętrznej były coraz bardziej zanied
bane na rzecz informacji na temat sy
tuacji międzynarodowej. Na horyzoncie 
ukazywała się groźba drugiej wojny 
światowej... 

Henryk Kurta 

PRASA KOBIECA 

Henriette V a n i e r : LA MODE ET 
SES MÉTIERS. Frivolités et luttes 
des classes 1830—1870. Armand Col-
lin Éd. Collection ,,Kiosque". Paryż 
1960. Str. 288. 

Praca ta poświęcona głównie modzie 
i analizie sytuacji ludzi trudniących się 
rzemiosłami związanymi z modą we Fran
cji w okresie od 1830 r. do upadku II Ce
sarstwa nie jest pracą prasoznawczą. Jed
nakże mogła się znaleźć w znanej już 
kolekcji popularnych książek o prasie 
„Kiosque", ponieważ w wielu miejscach 
autorka (a raczej autorzy) sięga po ów
czesną prasę i omawia m. in. zagadnie
nie rozwoju prasy kobiecej we Francji 
w drugiej połowie XIX w. 

Pisaliśmy o' autorach, ponieważ książ
ka ta jest wynikiem współpracy Henriette 
Vanier, specjalistki w dziedzinie mody, 

z Guy P. Palmade, historykiem i ze zmar
łym niedawno Georges Duveau, history
kiem ruchów społecznych we Francji 
XIX stulecia. 

Jak już powiedzieliśmy w „La mode 
et ses métiers" omawiany jest rozwój 
francuskiej prasy kobiecej. Pisma dla ko
biet w XIX wieku dzieliły się we Francji 
na dwie zasadnicze grupy: na pisma po
święcone sprawom gospodarstwa domo
wego, modzie, rozrywkom oraz „poradom 
moralnym"; do tej grupy należą takie 
pisma, jak L'Abeille Impériale, Le Bou
doir, Le Conseiller des Femmes, La Cor
beille, Le Follet, Le Journal des Femmes, 
Le Journal des Demoiselles, Le Magasin 
des Demoiselles, La Sylphide, La Vie 
Parisienne itp. 

Druga grupa pism kobiecych tego okre
su, to gazety o obliczu społecznym, a na
wet, w niektórych wypadkach, o wyraź
nej linii politycznej. Do najgłośniejszych 
pism tego rodzaju należały takie tytuły, 
jak La Femme Libre, La Femme de 
l'Avenir, La Femme Nouvelle. Apostolat 
des Femmes, La Politique des Femmes, 
L'Opinion des Femmes, La Voix des Fem
mes itd. Celem wszystkich tych pism była 
emancypacja kobiet. Warto zaznaczyć, że 
La Politique des Femmes była pierwszym 
pismem kobiecym we francuskim ruchu 
robotniczym a La Voix des Femmes 
pierwszą kobiecą gazetą socjalistyczną 
we Francji. 

Ciekawa i bogato ilustrowana praca 
Henriette Vanier może być bardzo przy
datna historykowi prasy, szczególnie zaś 
historykowi prasy kobiecej w Europie. 

(hk) 

! ANTOLOGIA PULITZEROWSKA 

THE PULITZER PRIZE STORY — 
edited, with commentaries, by John 
H o h e n b e r g , New York, Columbia 
University Press, 1959, str. XXII 
i 375. 

W omawianej antologii zgromadzono 
reportaże (news stories), artykuły redak
cyjne (editorials), karykaturę, satyrę gra
ficzną (cartoon) i fotografię — wszystko 
wyróżnione nagrodą Pulitzera w czasie 
od jej ufundowania, do roku 1958, to zna
czy daty opracowania zbioru. Prócz oczy
wistego, bezdyskusyjnego celu wszelkich 
antologii posiadających już bogatą hi
storię w różnorodnych dziedzinach twór
czości — ta ma zgodnie z intencją reda
gującego zastąpić odpowiedź na pytanie 
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z istoty swej retoryczne: Czego potrzeba 
do uzyskania rzeczonej nagrody? 

Tak więc otrzymaliśmy liczne przy
kłady doskonałej roboty dziennikarskiej, 
pochodzące z wielu dziedzin tego zawodu. 
W aneksie pomieścił wydawca historię 
nagrody pulitzerowskiej, omówienie kry
teriów obowiązujących przy jej przyzna
waniu (przydatne dla jurorów Bruna) 
oraz dokładny rejestr wszystkich nagro
dzonych. Dowiadujemy się między in
nymi, że od roku 1917 do 1958 przyznano 
w dziennikarstwie za działalność spo
łeczną 251 nagród Pulitzera, w tym 41 
złotych medali pismom i 210 nagród pie
niężnych indywidualnych. Za twórczość 
przyznano 98 nagród pismom, 3 agen
cjom telegraficznym, 187 dziennikarzom; 
1 nagrodę grupie korespondentów wojen
nych. Rejestr zamyka 13 wyróżnień. 

Bardzo trudnym zadaniem było dla 
redaktora dokonanie wyboru nagrodzo
nych dzieł. Antologia mogła zawierać 
zaledwie około 400 stron. Wobec wyso
kiego waloru wszystkich prac odpadała 
w zasadzie dodatkowa kwalifikacja ja
kościowa. Hohenberg przyjął więc kry
teria ilościowe. Skategoryzował w grupy 
tematyczne wszystkie nagrodzone prace 
i dowolnie już wybrał reprezentację tych 
tematów, które okazały się najliczniejsze. 

Bardzo ciekawy jest już sam podział 
tematyczny, gdyż w pewnym sensie cha
rakteryzuje politykę przyznawania na
grody. Cytujemy go w całości, poczynając 
od grup najliczebniejszych: ujawnianie 
łapownictwa i korupcji we władzach, re
porterka wojenna, konflikt rasowy w USA, 
reporterka kryminalna, obrona swobód 
obywatelskich, korespondencje z ZSRR, 
inne korespondencje zagraniczne, nauka, 
zainteresowanie człowiekiem, walka czło
wieka z losem, korespondencja z Wa
szyngtonu, zimna wojna. Klasy mniej 
liczne, to: organizacje pracownicze, praca, 
ekonomia, sDort, oświata, medycyna. Do 
charakterystyki nagrody warto dodać 
(i tero właśnie dowiadujemy się z książ
ki) że bywa ona przyznawana w ogromnej 
większości za d z i a ł a l n o ś ć , a więc 
za wiele prac, nie za jedną, choć jeśli 
to właśnie jedna się wybije, bywa brana 
pod uwagę. Działalność społeczna przed
stawiona sądowi konkursowemu wymaga 
wielkiego udokumentowania, reporterka 
często okazania wyników całorocznej 
pracy — to samo dotyczy artykułów re
dakcyjnych, satyry graficznej i fotogra
fii. Wszystko to równocześnie utrudniło 
pracę nad antologią. Przecież jedno na
grodzone dzieło nierzadko znacznie prze
wyższa objętościowo zaplanowany wy

bór. Przed redaktorem stanęło więc no
we, trudne zadanie, zadanie dokonania 
wyboru z poszczególnych klas tema
tycznych takiego reprezentanta, który 
mógłby aspirować do charakteryzowania 
np. całej nagrodzonej twórczości jed
nego autora. 

Do studiowania historii i kryteriów 
przyznawania nagrody odsyłamy do 
książki — tu zaś chcemy się jedynie 
zająć omówieniem (o ile to jest w ogóle 
możliwe) tego co zostało nagrodzone. Jak 
jednak dokonać trzeciej z kolei selek
cji (wszystkiego przecież nie da się omó
wić w kilku stronach recenzji) i wybrać 
jakąś trzecią reprezentację, która ma 
mieć prawo do uosabiania całej, różno
rodnej i bogatej reszty? 

Nie stosujemy więc obecnie żadnych 
kryteriów. Omawiamy to, co po prostu 
podobało się nam najbardziej, co wy
warło na nas najmocniejsze wrażenie 
i absolutnie nie twierdzimy, że pozostałe 
prace są gorsze, lub że to właśnie nie 
cne przede wszystkim wywrą wrażenie 
na kimś innym. 

Za jakąż więc działalność, za wybór 
jakiego tematu i za jakie dzieło można 
otrzymać nagrodę Pulitzera? 

— Nowy Rok 1926. Cantońska Daily 
News płomiennym wstępniakiem Don 
E. Melletta gromi szerzące się w stanie 
szulerstwo, domy prostytucji, korupcję, 
i szmugiel alkoholu. To jest początek 
walki. Luty i marzec przynoszą nazwiska 
winnych; lipiec — śmierć Molletta — 
zadaną niespodziewanie zza węgła domu, 
w którym oczekiwała żona i czworo 
dzieci. 

Wraz z nekrologiem Daily News za
mieszcza inny wstępniak. Walka trwa, 
tyle że przybył jej nowy cel: pomszcze
nie kolegi. Z końcem roku aresztowano, 
osądzono i skazano pięciu ludzi. Wśród 
nich kapitana służby śledczej i szefa 
policji z Canton. W roku 1927 Daily 
Neics otrzymała za swą nieustępliwą po
stawę w zwalczaniu korupcji władz na
grodę Pulitzera. 

— Paul Schoenstein, kierownik działu 
miejskiego w nowojorskim Journal Ame
rican uchodził (zgodnie z amerykańską 
tradycją wszystkich redaktorów działów 
miejskich) za człowieka, który potrafi 
zażądać od reportera odszukania najgo
rętszego miejsca w mieście i to wtedy, 
gdy słupek rtęci przekracza sto stopni. 
Ten to właśnie człowiek, w roku 1943 — 
gdy na szpaltach gazet, polach bitew 
i ulicach miast roiło się od trupów •—• 
zaalarmowany telefonem zrozpaczonego 
ojca, podjął walkę o życie dwuletniej 

7* 
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dziewczynki — życie, którego pozostało 
jeszcze na siedem godzin. 

Należało zdobyć cenną wówczas i rzad
ką penicylinę. Nie otrzymywało jej w do
statecznej ilości nawet wojsko — wcale 
nie istniała dla cywilów. 

Już po upływie kilku godzin policja 
dwóch stanów eskortowała ampułki, sa
mochód pędził w kierunku szpitala 
z szybkością 60 mil na godzinę. Dziew
czynka przeżyła kryzys, umarła jednak 
po dwóch miesiącach. Gazeta otrzymała 
nagrodę Pulitzera. Kierownicy działów 
miejskich też mają serce. 

— Historię tej operacji opowiedzieli 
George'owi Wellerowi (reporterowi chi
cagowskiej Daily News) marynarze łodzi 
podwodnej walczącej w czasie drugiej 
wojny światowej na Pacyfiku. Nie on 
jeden potem o tym napisał, ale on jeden 
dostał za ten reportaż Pulitzera. 

Gdy Dean Rector zachorował na za
palenie ślepej kiszki w 1942 roku, miał 
19 lat i obchodził swe pierwsze na mo
rzu urodziny. Nad nimi szły japońskie 
transporty i okręty wojenne. Najbliższy 
chirurg był stąd o tysiące mil i wiele 
dni drogi. Operacja była jedynym ra tun
kiem. Przeprowadziła ją cała załoga. 
Wszyscy. Każdy miał wyznaczone zada
nie i obowiązek. Funkcję chirurga peł
nił młody pomocnik aptekarza, któremu 
zdarzyło się kiedyś dwa razy widzieć 
operację. Pacjent przeżył. 

Nie chcemy opowiadać nic poza te
matem tej historii. Wszystko inne: na
strój i napięcie towarzyszące rękom chi
rurga, przygotowywaniu kuchennych ły
żek do ściskania mięśni i żył, wysiłkowi 
utrzymującemu łódź bez gwałtowniej
szych drgań i obawie o to, by wystar
czyło eteru, nie da się opowiedzieć. To 
wszystko jest właśnie sztuką Wellera, 
za którą przyznano mu nagrodę. Szcze
gólnie może uderza nas w jego pisar
stwie język: prosty i surowy, jak na
strój. Dramatyczny, jak przeżycie tam
tych ludzi. 

Wśród rejestru nagród Pulitzera są 
także i z d j ę c i a , a wśród nich to, które 
Amerykanie nazywają najsławniejszym 
zdjęciem drugiej wojny światowej. 
Przedstawia ono moment zatknięcia flagi 
amerykańskiej na górze Suribachi w cza
sie wojny japońskiej. Gdy Joe Rosenthal 
biegł wśród min, ruin stanowisk nie
przyjacielskich i trupów, nie wierzył, że 
jego taśma cokolwiek zarejestruje. Po
tem jednak okazało się, że zdjęcie ma 
charakter nie tylko dokumentalny, ale 
i taką wartość artystyczną, że mogło 
posłużyć za projekt pomnika wzniesio

nego 4590 żołnierzom piechoty morskiej 
poległym w czasie drugiej wojny świa
towej. 

A więc co należy robić, by otrzymać 
nagrodę Pulitzera? Popatrzyć i napi
sać, albo sfotografować. 

Irena Tetelowska 

PRASA WSPÓŁCZESNA 

Henry С a l v e t : LA PRESSE CON
TEMPORAINE. Collection „L'activité 
contemporaine", Ferdinand Nathan. 
Paris 1958. Str. 366, in 8°. 

Po raz pierwszy w serii „L'activité 
contemporaine" ukazała się książka po
święcona problemom prasy współczesnej. 
Zanim jednak przejdę do omówienia tre
ści tej książki, chciałbym uczynić pewne 
zastrzeżenie pod adresem autora. Otóż 
H. Calvet zatytułował swą książkę — 
„Prasa współczesna''. Taki tytuł zobowią
zuje. Tymczasem we wszystkich rozdzia
łach, zarówno w części pierwszej, histo
rycznej, jak i w dalszych, dotyczących 
sytuacji i problemów prasy współczesnej 
i jej przyszłości, autor bądź pomija, 
bądź zbywa małymi wzmiankami prasę 
większości krajów europejskich — poza 
Francją (której poświęca najwięcej miej
sca), W. Brytanią, ZSRR i w niewielkim 
stopniu Niemcami — oraz amerykań
skich — poza St. Zjednoczonymi. 

I tak np. na str. 35, mówiąc o sytu
acji i rozwoju prasy w końcu XVIII w. 
w Europie, autor w dwóch wierszach 
pisze, że „prasa drukowana miała nie
wielkie znaczenie w Niemczech, małe we 
Włoszech, a nie miała żadnego („elle 
compte en rien") w Europie Wschodniej, 
Turcji i Rosji". Nie mam zamiaru kru
szyć kopii o taką ocenę prasy innych 
krajów w końcu XVIII w., ale trudno 
nie wytknąć autorowi ignorancji w spra
wie znaczenia prasy polskiej w tym okre
sie. Była to wszak u nas epoka Oświe
cenia. Wychodziło wtedy ok. 90 czaso
pism (nie jednocześnie oczywiście), z cze
go 65 w języku polskim, a reszta po 
francusku i po niemiecku. Prasa ta wy
wierała zarówno duży wpływ na opinię 
oświeconych warstw społecznych, jak 
i była odbiciem prądów ideologicznych 
i umysłowych, nurtujących w ówczesnym 
społeczeństwie polskim. 

O prasie polskiej w XIX i XX w. 
w ogóle nie ma nawet wzmianki w roz
działach, poświęconych historii prasy 
w tych okresach. 
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A oto inny przykład ignorancji auto
ra. W rozdziale „Wielkie agencje praso
we" mówiąc o agencjach w państwach 
nowopowstałych po I wojnie światowej, 
Calvet poświęca jeden wiersz Polsce na 
str. 132. Ileż błędów rzeczowych w tym 
wierszu! Przytaczam go w oryginale: 
„L'agence Pat (Polska Agencja Praso
wa) de Lwow pour Pologne". Tak autor 
prezentuje — w tej bądź co bądź po
ważnej książce — Polską Agencję Tele
graficzną PAT w Warszawie. 

Trzecią, ale za to „bombową" wzmian
kę o prasie polskiej znajdujemy na str. 
312. Mówiąc o istnieniu obecnie w nie
których republikach radzieckich czaso
pism wydawanych w języku mniejszo
ści narodowych w tych republikach, au
tor wymienia: „W Azerbajdżanie wycho
dzi pismo polskie". Jest to prawdziwa 
rewelacja: mniejszość polska i pismo 
polskie w tym kraju! 

I wreszcie, w rozdziale ostatnim, po
święconym przyszłości prasy, autor wspo
mina o sytuacji współczesnej prasy pol
skiej (na str. 334), komentując zamknię
cie tygodnika „Pro Pustu" (chodzi oczy
wiście o Poprostu) i miesięcznika Euro
pa w 1956 г., oraz stanowisko zajęte w tej 
sprawie przez ŚDP i dziennik „Trybuna 
Lide" (chodzi oczywiście o Trybunę Lu
du). 

Tyle w sumie czytelnik francuski, czy 
znający język francuski, może się do
wiedzieć o prasie polskiej z książki H. 
Calveta. 

* 
Calvet skonstruował książkę zgodnie 

z zapowiedzią w swej przedmowie: po
ruszył w niej wszystkie zasadnicze za
gadnienia prasy współczesnej tzn. obej
mującej według niego okres mniej wię
cej ostatnich stu lat. Podstawowym wąt
kiem, przewijającym się we wszystkich 
sprawach prasy — historycznych, socjolo
gicznych i organizacyjno-finansowych — 
jest walka prasy o uwolnienie się od na
cisku organów państwowych, zapewnie
nie sobie maksimum niezależności, wy
rażającej się w swobodzie wyrażania opi
nii o wszystkich sprawach politycznych 
i społecznych oraz w swobodzie krytyki 
władz na wszystkich szczeblach i wresz
cie, ugruntowanie sobie przez prasę po
zycji w społeczeństwie. 

Pierwsza część książki poświęcona jest 
„długiej walce z władzami" w okresie 
XVII-XX w., walce, która — według opi
nii autora — prowadzona jest ze zmien
nym szczęściem do dziś. „Było by co naj
mniej nieroztropnie — konkluduje au
tor — wierzyć, iż możemy być spokojni, 
że prasie nie grozi żadne niebezpieczeń

stwo ujarzmienia — nawet w krajach, 
gdzie jest ona dzisiaj od tego najbardziej 
jakoby zabezpieczona. Swoboda wyraża
nia własnego zdania wymaga stałej czuj
ności. Ale największe bodaj niebezpie
czeństwo grozi prasie ze strony tego 
prawdziwego przemysłu, jakim się stało 
wydawanie gazety. Niebezpieczeństwo to, 
znane od dawna, staje się teraz ostre. 
Dlatego więc wzrost i struktura podob
nego przemysłu zasługują na uważne zba
danie". 

Tym właśnie badaniom poświęcona 
jest druga część książki. Rozpoczyna się 
ona od stwierdzenia, że „prasa stała się 
obecnie przemysłem". Dowodzą tego pod
stawowe cechy przemysłu: potrzeba ryn
ków zbytu i surowców, wysoko wyspe
cjalizowanej obsługi, stosowania maszyn 
i stale unowocześniających się metod 
technicznych, tudzież znacznych środków 
finansowych z silną tendencją do ich kon
centracji. Jest to ewolucja świeżej daty, 
nie sięgająca powstania dzienników, lecz 
zapoczątkowana dopiero sto lat temu; 
zaznaczyła się zaś szczególnie w XX 
wieku. 

W ograniczonych ramach recenzji nie 
mam możności przytoczyć bardzo inte
resujących danych cyfnr.ych potwier
dzających tezy autora, zawarte we wstę
pie do tej części. Zawiera ona mnóstwo 
materiału fakto- i biograficznego i napi
sana jest językiem gładkim i potoczy
stym tak, że czyta się ją jäk doskonały 
reportaż. Chcę jednak wspomnieć, że za
wiera ona m. in. pełne sensacji życiory
sy dwóch najsłynniejszych w historii 
dziennikarstwa międzynarodowych re
porterów, uważanych za prekursorów 
klasycznego reportażu: naturalizowanego 
Francuza żydowskiego pochodzenia Ste
phana de Blowitza (którego E. E. Kisch 
w swej książce „Klasycy dziennikarstwa" 
nazywa „królem reporterów") oraz nie 
mniej sławnego Anglika Henry W. Stee-
da, który w swej błyskotliwej karierze 
zajmował również przez kilka lat stano
wisko naczelnego redaktora londyńskich 
Times'ów. Zaś szczegółowa historia agen
cji Havasa, Reutera, Associated Press 
oraz kilku innych mniejszych agencji 
daje nam pojęcie o organizacji oraz me
todach pracy agencji prasowych. 

Część trzecią, zawierającą omówienie 
spraw finansowych wielkiej prasy i ka
rierę najwybitniejszych magnatów praso
wych, kończy autor stwierdzeniem, że 
najgłówniejszym aspektem problemów 
prasy jest jej wolność, będąca wolnością 
słowa, jako dopełnienie wolności myśli. 
Wolności tej praktycznie grożą różne za
rządzenia administracyjne, przeróżnej na-
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tury prywatne interesy wydawców, przy
stosowywanie się do poziomu i gustu nie
wybrednych czytelników itd. itd. 

W ten sposób zagadnienie prasy obej
muje w chwili obecnej cały splot zagma
twanych kwestii, który jednak potrafi 
rozsupłać dokładna analiza. Każda z tych 
kwestii występuje w rozmaitym natęże
niu i wadze w rozmaitych krajach, w du
żej zależności od panującego w nich 
ustroju politycznego i społecznego. 

Dlatego też autor w części czwartej 
bardzo szczegółowo analizuje obecną sy
tuację prasy w czterech wielkich kra
jach: USA, W. Brytanii, Francji i ZSRR. 
Rekapitulując zaś w ostatnim rozdziale 
(„Przyszłość prasy") zasadnicze problemy 
prasy i jej sytuację w rozmaitych pań
stwach europejskich i pozaeuropejskich 
w związku z konsekwencjami obu ostat
nich wojen, oraz kładąc nacisk na nie
bezpieczeństwa grożące wolności prasy 
z rozmaitych stron, Calvet próbuje po
stawić prasie horoskop na najbliższą 
przyszłość. Rozpatruje to zagadnienie na 
platformie roli, jaką prasa mogłaby i po
winna odegrać w przyszłości. 

Analizując różne strony rozwiązania 
najbardziej radykalnego, jakim byłby 
państwowy monopol prasowy, Calvet do
chodzi do wniosku, że ujemne strony ta
kiego monopolu przeważałyby nad pozy
tywnymi. Szukając zatem lepszego rozwią
zania proponuje, aby prasa znajdowała 
się w rękach jakiegoś ciała zawodowego, 
posiadającego przywileje i obowiązki oraz 
wspieranego finansowo przez państwo 
tak, jak wszystkie wielkie przedsiębior
stwa użyteczności publicznej. Ale jedno
cześnie wylicza braki proponowanego 
rozwiązania, prowadzące do wytworzenia 
pewnej uprzywilejowanej kasty, a w jej 
środowisku — do ciasnoty umysłowej 
dziennikarzy i skostnienia prasy. 

W konkluzji autor daje taką receptę 
na zapewnienie prasie przyszłości: różno
rodność jako owoc wolności, współpraca 
z radiem i telewizją, współpraca bardziej 
wykształconych czytelników z dziennika
rzami z powołania, piastującymi wzniosłe 
ideały swego zawodu. 

* 
Jak widać, H. Calvet w gruncie rzeczy 

nie postawił prasie jakiegoś konkretnego 
horoskopu, bo — obiektywnie biorąc — 
przerasta to możliwości nawet najlepsze
go prasoznawcy. Problemy prasy są tak 
liczne i złożone, tak związane ze stosun
kami politycznymi, gospodarczymi i z po
ziomem kultury umysłowej w różnych 
krajach, te stosunki zaś z kolei podlegają 
dziś tak szybkiej ewolucji — że „trudno 

być prorokiem nawet we własnej ojczy
źnie". A tym bardziej trudno znaleźć for
mułę w skali światowej. Więc i Calvet 
musiał poprzestać raczej na ogólnikowym 
sformułowaniu „w jaki sposób zapewnić 
przyszłość prasie". 

Jeżeli zaś chodzi o wolność prasy, to 
nie ma dziennikarza, który by jej nie 
pragnął; ale też nie ma rozsądnego dzien
nikarza, który by nie pojmował, że ta 
wolność nie może być celem samym w so
bie, ani jakimś przywilejem zawodu, lecz 
musi mieć swoje granice, zwłaszcza wte
dy, gdy wchodzą w grę sprawy nadrzęd
ne, interesy państwa i narodu. Na dobro 
Calveta wszakże trzeba zapisać fakt, że 
widzi on niebezpieczeństwo dla tej wol
ności ze strony wielkich koncernów pra
sowych — chociaż zasadniczo rozpatruje 
on problemy prasy ze stanowiska inicja
tywy prywatnej. 

Niezależnie od wytkniętych usterek na
leży ocenić książkę Calveta jako niewąt
pliwie ciekawe i pożyteczne historyczne 
kompendium ogólnej wiedzy o prasie; 
może ją przeczytać z zainteresowaniem 
każdy prasoznawca, dziennikarz i publi
cysta. Zwłaszcza, że napisana jest języ
kiem łatwym, zrozumiałym dla każdego 
czytelnika, znającego nawet średnio język 
francuski. 

Stanislaw Garztecki 

BIOGRAFIA HOLTA 

Warren F. K u e h l : HAMILTON 
HOLT. Journalist, internationalist, 
educator. University of Florida Press. 
Gainesville 1960, str. 303 +XI . 

Hamilton Holt jest postacią mało zna
ną polskiemu czytelnikowi. Działalność 
tego dziennikarza, człowieka wywierają
cego wpływ na opinię publiczną i wycho
wawcy, łączy się ze Stanami Zjednoczo
nymi. Szereg wystąpień Holta, szczególnie 
tych związanych ż propagowaniem idei 
Ligi Narodów i myśli pacyfistycznej mia
ło oczywiście szerszy charakter i w kon
sekwencji wywierały one wpływ na sto
sunek Stanów Zjednoczonych do spraw 
światowych, lecz wszystkie one skiero
wane były do amerykańskiego odbiorcy. 

Mimo tej partykularności osoba Holta 
zainteresuje nas dlatego, że związana jest 
ona silnie z historią prasy amerykańskiej 
z okresu od roku 1894, gdy zaczął pra
cować jako dziennikarz w piśmie Inde
pendent, aż do roku 1951, kiedy widzi
my go jako przewodniczącego Rollins 
College, wychowawcę młodego pokolenia 
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amerykańskich „humanistów". Okres ten 
jest w dziejach prasy amerykańskiej nie
zwykle pełny i burzliwy, dla prasoznaw-
cy interesujący nadto z tego jeszcze 
względu, że często genezy uniwersytec
kich studiów nad prasą, w tej formie jaka 
do dziś przetrwała, szu_kać się zwykło 
w potrzebach dziennikarstwa amerykań
skiego. 

Warren F. Kuehl, wychowanek Rollins 
College, w dość drobiazgowej biografii 
Hamiltona Holta, nie dał nam niestety 
obrazu tych lat. Sposób w jaki opisał on 
życie i działalność swego profesora od
biega daleko od tego czego czytelnik po 
tej pracy się spodziewa. Kuehl przedsta
wia szczegółowo przebieg życia Holta, 
gromadzi dużo materiału faktycznego. 

Dowiadujemy się m. in., że na początku 
lat dwudziestych rządy Polski, Grecji, 
Włoch, Szwecji i Francji obdarowały 
Holta licznymi honorami w dowód uzna
nia jego zasług dla szerzenia przyjaźni 
pomiędzy narodami. Wszystkie te i im 
podobne fakty nie służą jednak w książce 
Kuehla do charakterystyki epoki, w któ
rej działa Holt, a o swym bohaterze mó
wią też niewiele. 

Przy lekturze tej książki doznajemy 
rozczarowań. Ten z pietyzmem zebrany 
materiał nie daje nam wiedzy o okresie 
którego dotyczy, nie poznajemy również 
Holta od bardziej ludzkich stron. Ta po
stać człowieka dążącego do realizacji wy
tkniętych sobie w młodości celów, jest 
w końcu nierzeczywista i nudna. Zebrany 
materiał nie został przez Kuehla ściśle 
ze sobą powiązany: poznajemy treść wy
stąpień Holta, nie wiemy nic o efektach 
tych wystąpień. Obok licznych i nie zaw
sze potrzebnych detali brak jest w tej 
książce jakichś intymniejszych akcentów, 
które mógł autor osiągnąć, posługując 
się, jakże trafną często przy charaktery
styce postaci, anegdotą. 

Tych defektów książki Kuehla nie wy
równa piękne i staranne jej wydanie, 
czytelne zdjęcia i dokładny indeks. 

Jerzy Pomorski 

TELEWIZJA 

INTERACTION, Television public 
affairs ...at the community level. Te
levision Information Office. New 
York 1960 str. 287 +IX. 

The Television Information Office 
(Biuro Informacji Telewizyjnej) powstało 
w marcu 1959 roku jako organ Television 
Board of Directors of the National As

sociation of Broadcasters w Stanach Zje
dnoczonych. Ma ono za zadanie dostar
czać informacji o programach telewi
zyjnych w USA, stanowić „dwukierun
kowy most pomiędzy przemysłem (tele
wizyjnym) a jego publicznością". 

„Interaction" jest jedną z publikacji 
TIO. Jest to książka, zawierająca omó
wienie 1038 lokalnych programów tele
wizyjnych, poświęconych sprawom pu
blicznym a nadawanych przez stacje 
amerykańskie. 

W marcu 1960 Biuro zwróciło się do 
wszystkich (562) amerykańskich stacji 
telewizyjnych w USA i w innych kra
jach, z prośbą o nadesłanie informacji 
o ich programach nadawanych w zasię
gu lokalnym, w przeciągu ostatnich 19-tu 
miesięcy. Odpowiedziała prawie połowa 
zapytanych (264 stacje). 

Książka ta ma służyć przede wszystkim 
samemu kierownictwu stacji telewizyj
nych. Wielość stacji i programów utrud
nia orientowanie się w jaki sposób oma
wiane są sprawy publiczne w „elewizji 
amerykańskiej. Często — pisze Robert L. 
S h a y o n t — autor układu oraz wstępu, 
krytyk radiowy i telewizyjny, — sami 
właściciele stacji nie zdają sobie sprawy 
w jaki sposób traktowane są te zagadnie
nia przez ich konkurentów z sąsiednich 
stanów. 

Obok praktycznej wartości, znajdzie 
„Interaction" czytelników wśród badaczy 
telewizji oraz socjologów, zajmujących 
się zagadnieniami mass communications. 
Znajdą tu dane dotyczące autorstwa, ter
minów nadawania programów, jak rów
nież ich formy. Całość poprzedzona jest 
wstępem. Materiał ułożono w 15 działów 
tematycznych. 

Książka zamyka wykaz stacji telewi
zyjnych, których programy uwzględniono 
w publikacji. Jest ona wydana niezwykle 
estetycznie i starannie. Poszczególne 
działy opatrzone są zdjęciami, (jp) 

Z CZASOPISM PRASOZNAWCZYCH: 

BIULETYN NAUKOWY WYDZIA
ŁU DZIENNIKARSKIEGO Nr 1. 
Warszawa 1961. Uniwersytet War
szawski. Dział Wydawnictw. 

W wymienionym wydawnictwie — po
witać należy nowy organ prasoznawczy, 
który pod względem częstotliwości i swe
go układu redakcyjnego — nie może być 
zaliczony do powszechnie publikowanych 
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przez wyższe uczelnie w Polsce perio
dycznych zbiorów rozpraw pod nazwą 
„zeszytów naukowych". Biuletyn jest re
dagowany przez Tadeusza B u t k i e w i 
c z a i Andrzeja L e s z c z y ń s k i e g o 
i na wstępie należy podnieść, że tytuł pe
riodyku jest niefortunny, bo z rokiem 
akademickim 1961/2 będzie musiał ulec 
zmianie. Według zamieszczonego w oma
wianym N-rze 1 — zarządzenia Ministra 
Szkolnictwa Wyższego (daty zarządzenia 
redakcja nie podała!) z dniem 30 1X1961 
przestaje istnieć Wydział Dziennikarski 
U. W. i 3 jego katedry wchłania Studium 
Dziennikarskie działające przy Uniwersy
tecie od 1IX 1960 (str. 133). W ten sposób 
organ studium będzie musiał zmienić 
swój tytuł już po pierwszym numerze, 
czego można było uniknąć przez odpo
wiednio dobraną inną nazwę. 

Natomiast układ czasopisma, który nie
wątpliwie ulegnie dalszej rozbudowie (np. 
recenzje, informacje bibliograficzne itp.) 

.zasługuje na słowa uznania. Nr 1 zawiera 
bowiem obok rozpraw z różnych dziedzin 
prasoznawstwa trzydziałową kronikę: a) 
nowe akty prawne dotyczące reformy 
studiów dziennikarskich; b) komunikat 
o pierwszym doktoracie na Wydziale 
Dziennikarskim U. W. (Michała Szulczew
skiego na podst. pracy „Państwo a pra
wo"); c) tematykę prac magisterskich 
z zakresu prasoznawstwa. Takie ujęcie 
redakcyjne Biuletynu otwiera warszaw
skiemu środowisku prasoznawczemu po
ważne możliwości publikacyjne, zwłasz
cza kiedy Biuletyn — tak jak inne publi
kacje uniwersyteckie — zacznie ukazywać 
się w formie drukowanej a nie na rota-
princie, jak Nr 1. 

Nr 1 zawiera 6 rozpraw, z których 
pierwszą M. K a f l a „Prasoznawstwo 
w Związku Radzieckim i w Stanach Zjed
noczonych" (str. 1—rll) zaliczyć należy 
do teorii badań prasoznawczych, drugą 
M. S z u l c z e w s k i e g o „Z problemów 
prawa prasy" (str. 12—38) do studiów 
ustawodawstwa prasowego, trzecią A. L e-
s z c z y ń s k i e g o „Prasa powiatowa w 
Polsce 1944—1958" (str. 39—67) i czwartą 
Т. К u p i s a „Z badań polingowych nad 
kręgiem czytelniczym Życia Warszawy" 
(str. 68—81) do zagadnień prasy współ
czesnej, a dwie ostatnie pozycje do histo
rii prasy; w grupie tej zamieszczono na 
str. 82—119 rozprawę A. D e r u g i o „Pol
skiej służbie prasowo-informacyj nej w Pa
ryżu (od listopada 1918 do lipca 1919)" — 
rozprawę szeroko udokumentowaną ma
teriałami archiwalnymi i przypisami bi
bliograficznymi, merytorycznymi i bio
graficznymi, które poważnie wsparły tezy 

autora o zupełnie nieopracowanej dotąd 
tematyce oraz artykuł stanowiący resume 
większej pracy I. M a c i e j e w s k i e j 
„Z zagadnień redakcyjnych Wiadomości 
Literackich" (str. 120—132). Artykuł Ma
ciejewskiej daje dużo oryginalnych i traf
nych spostrzeżeń; uderza w nim jednak 
podnoszenie przez autorkę samych plu
sów omawianego tygodnika. Budzi to 
uzasadnioną obawę, że historyczna ana
liza Wiadomości Literackich — nie zo
stała dokonana z pozycji krytycznych, 
a w każdym razie nie jest pełna. Nie 
usprawiedliwia tego podejścia notka pod-
tekstowa mówiąca o tym, że artykuł jest 
fragmentem większej całości, bo i w fra
gmencie winno zaznaczyć się wyraźnie 
stanowisko krytyczne. Niewątpliwie Wia
domości Literackie stanowiły wysoką kla
sę publicystyki i informacji o życiu kul
turalnym i należą do najznakomitszych 
tygodników w dziejach polskiego czaso
piśmiennictwa literackiego XX w., ale 
nie były wolne od pewnych niedociągnięć 
czy przejaskrawień redakcyjnych, których 
wykrycie należy do historyka. 

Ciekawy artykuł M. K a f l a ma za 
zadanie poinformować w jednym ujęciu 
o dwu zupełnie odrębnych systemach ba
dań prasoznawczych. Autor stara się za
obserwować w obu systemach te same 
„kierunki rozwojowe" czy też „tendencje 
rozwojowe". Mimo iż są to tendencje 
charakteryzujące całą współczesną twór
czość naukową — nie charakteryzują one 
jednakowo obu systemów, jak np. „ten
dencja w kierunku teorii" bezwzględnie 
silniejsza — co stwierdza autor — w Sta
nach Zjednoczonych niż w Związku Ra
dzieckim. 

Artykuł jest interesujący i jego kon
kluzje przemawiają do przekonania czy
telników. Z jednym tylko trudno się zgo
dzić — gdy prof. Kafel pisze o „zapleczu 
polskiego prasoznawstwa". Z tégo koń
cowego stwierdzenia wynikałoby, że 
w Polsce nie było i nie ma organu nau
kowego prasoznawczego. 

S z u l c z e w s k i w swej rozprawie 
sumiennie segreguje i omawia zagadnie
nia ustawodawstwa prasowego i to — co 
warte podkreślenia — na dość szerokiej 
podstawie porównawczej, zarówno tema
tycznej jak terenowo-państwowej. Oczy
wiście szereg kwestii domaga się w tej 
dziedzinie dalszej rozbudowy, do czego 
praca Szulczewskiego trafnie skierowuje. 
Prace L e s z c z y ń s k i e g o i K u p i s a 
oparte są na zestawieniach liczbowych 
oraz materiale ankietowym. Tablica 1 
w pracy Kupisa daje liczby nakładów 
pism warszawskich jako ilustrację staty-
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styczną „rozprowadzenia dzienników w 
Warszawie", ale wartość tej ilustracji 
redukuje fakt, że tablica nie uwzględnia 
zwrotów. 

W kronice — informacja o pracach 
magisterskich mylnie nazwanych „praca
mi o współczesności", ponieważ kilka te
matów wyraźnie należy do historii prasy, 
drukarstwa, służby informacyjnej. Ko
rekta druku w Nr 1 miała sporo potknięć, 
przeocząjąc błędy nazwiskowe takie, jak 
Boy, zamiast Edward Boyé (str. 124), Lie
belt zamiast Liebert, Leon Brunn zamiast 
Brun (str. 92, 116), dr Zeodler zamiast 
Zeidler (str. 140). 

Należy się spodziewać, że format i obję
tość następnych zeszytów ulegnie zasad
niczej zmianie a z przejściem na formę 
drukowaną strona techniczna poważnie 
zyska. 

Kazimierz Kamieński 

L'ENSEIGNEMENT DU JOURNA
LISME, Revue Trimestrielle No. 8 
3-е Année Centre International d'En
seignement Supérieur du Journalisme 
de l'Université de Strasbourg, Hiver 
1960—61, stron 188. 

Ósmy numer międzynarodowego kwar
talnika L'enseignement du journalisme, 
wydawanego w Strasburgu przez Między
narodowy Ośrodek Szkolenia Wyższego 
w Dziennikarstwie, poświęcony jest nie
mal w zupełności 300-leciu prasy polskiej. 
Redaktorem numeru, obejmującego na 
188 stronach prace 17 specjalistów pol
skich, jest dr Mieczysław K a f e l , pro
fesor Uniwersytetu Warszawskiego. Nu
mer zredagowany został równocześnie 
w językach francuskim i angielskim (każ
da praca tłumaczona na obydwa języki na 
stronicach naprzemian ległych). Jedyny 
wyjątek tematyczny stanowi zamieszczo
na na końcu numeru i zajmująca tylko 
28 stron całości bardzo miła i interesu
jąca reminiscencja pana Georges'a Gar-
reau, nestora dziennikarstwa francuskiego 
i honorowego prezesa Syndicat National 
des Journalistes, zatytułowana „Dzienni
karstwo wczoraj i dziś" (Journalisme 
d'hier et d'aujourd-hui). 

Należy tu wyrazić wdzięczność francu
skiej redakcji kwartalnika za ten niewąt
pliwy „beau geste" pod adresem naszego 
kraju i prasy, jakim było oddanie łamów 
czasopisma popularyzacji na forum mię
dzynarodowym zagadnień komunikowa
nia masom w Polsce Ludowej — popu

laryzacji niesłychanie potrzebnej i poży
tecznej. Numer przynosi bowiem szereg 
interesujących materiałów o rozwoju pra
sy, radia, telewizji, o Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy Polskich, prasoznawstwie 
i kształceniu dziennikarzy, a autorami 
artykułów są między innymi tacy wy
bitni specjaliści w swoich dziedzinach 
jak M. Zawadka, czołowy polski wydawca 
prasowy, M. Rakowski, ówczesny prezes 
SDP, M. Kafel, pedagog, profesor dzien
nikarstwa, czy I. Krasicki, organizator 
badań nad prasą. Redakcja polska tego 
jubileuszowego numeru kosztowała na 
pewno wiele trudu oraz wiele ofiarnej 
pracy, za co jej wykonawcy trzeba także 
wyrazić uznanie. 

Zainteresowanie za granicą tym wszyst
kim co się dzieje w dziennikarstwie 
i prasoznawstwie polskim jest — jak mo
gliśmy się już w KOBP niejednokrotnie 
przekonać — duże. Zaspokojenie go utrud
niają znacznie bariery językowe i wyni
kająca stąd niemożność bezpośredniego 
przekazu owoców naszej pracy publicz
ności światowej. Dwujęzyczna publikacja 
L'enseignement stanowi więc — formal
nie biorąc — duże osiągnięcie i powinna 
mieć poważne znaczenie popularyzacyjne, 
kulturowe i naukowe. 

Mając już w ręku gotową publikację 
i doceniając w pełni zarówno wielką ży
czliwość redakcji francuskiej czasopisma, 
jak też zasługi i pionierski wysiłek pol
skiej redakcji omawianego numeru oraz 
bezspornie duże znaczenie wytworu, 
chciałoby się jednak rzucić też kilka 
uwag z kategorii „co by było gdyby było", 
które kiedyś, w bardziej może sprzyjają
cych warunkach czasowych i organiza
cyjnych, mogłyby się przydać w przyszło
ści w ewentualnych podobnych przedsię
wzięciach. 

Trudno więc oprzeć się na przykład 
wrażeniu, że numer cierpi na przerost 
materiałów dotyczących działalności ka
tedr wydziału dziennikarstwa UW, oraz 
że — proporcjonalnie do całości — zbyt 
silnie jest w nim reprezentowany KOBP 
(3 przedstawicieli KOBP na 17 autorów) 
przy zupełnym pominięciu, jeśli idzie 
o badania naukowe, osiągnięć łódzkiej 
socjologii *). 

*) Na 19 pozycji 17 autorów, poza wstępem 
pióra M. Kafla, 9 pozycji stanowią prace spra
wozdawcze z działalności prasoznawcze] i dy
daktycznej z zakresu dziennikarstwa, 2 dotyczą 
współczesności i historii ruchu związkowego 
dziennikarzy, 2 rozwoju i staytystyki prasy 
w Polsce Ludowej, 1 — obchodów 300-lecia 
prasy, 1 — historii prasy, 1 — działalności 
agencji prasowych, 1 — programu radia i tele
wizji. Pominięto reporterkę filmową. 
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Szkoda również, że zabrakło w nume
rze najpoważniejszego uzupełnienia do 
danych statystycznych i naukowych: ży
wego obrazu prasy i dziennikarstwa pol
skiego obecnej doby, widzianego oczami 
najwybitniejszych i najbardziej doświad
czonych przedstawicieli — redaktorów 
najważniejszych i najpopularniejszych 
dzienników i czasopism politycznych, roz
rywkowych, literackich, dużej rangi pu
blicystów i reporterów, twórców tego, co 
stanowi przedmiot wszelkich badań i opi
sów prasoznawczych i na pewno nie 
ostatnich laureatów 300-lecia. 

Mimo wszystko, należy się spodziewać, 
że trud redakcyjnej roboty przyniesie 
plony, a tak potrzebna i pożyteczna pu
blikacja spełni jak najlepiej swe zadania. 

Jan Kalkowski 

GAZETTE, International Journal for 
Mass Communication Studies, vol. 
VII, No. 1, 1961, 175 stron, Amster
dam. 

Pierwszy tegoroczny numer Gazette, 
podobnie jak pierwszy ubiegłoroczny, 
omawiany w numerze 5/6 1960 Zeszytów 
Prasoznawczych, poświęcony jest całko
wicie prasie jednego kraju — tym razem 
prasie Izraela, w związku z zorganizowa
niem tam X kolejnej konferencji Mię
dzynarodowego Instytutu Badań nad Pra
są. Numer jest wydany w języku angiel
skim. Obejmuje ogółem 19 pozycji napi
sanych specjalnie przez wybitnych przed
stawicieli różnych dziedzin prasy izrael
skiej, wykładowców dziennikarstwa na 
uniwersytecie jerozolimskim, naukowców, 
jak historyk Józef Fraenkel, autor szere
gu prac, w tym znanej „Historii prasy ży
dowskiej", czy filolog i tłumacz Baruch 
Karu, oraz licznych redaktorów i założy
cieli pism, lub publicystów. Ich artykuły 
relacjonują sytuację w rozmaitych dzie
dzinach prasy żydowskiej i radia (tele
wizji nie ma jeszcze dotychczas w Izra
elu). Dostarczają również bogatego mate
riału statystycznego, historycznego i fak
tograficznego z najlepszych źródeł, tak 
że w sumie otrzymujemy pełny obraz 
prasy i dziennikarstwa tego kraju. 

Nie wdając się w żadne szczegółowe 
analizy kolejnych pozycji i nie pretendu
jąc do ich drobiazgowego omawiania 
traktuję omawiany egzemplarz Gazette 
jako jednolitą całość, konstytuowaną 
przez jedność przedmiotu i spróbuję po

bieżnie chociaż i szkicowo odtworzyć 
i zestawić w postaci pobieżnego i oczy
wiście niepełnego wyciągu dane, które 
przynosi. 

Tak więc, jak z zawartych w artyku
łach informacji wynika, początki prasy 
żydowskiej sięgają lat 1675—1690, kiedy 
to w Holandii ukazywało się pierwsze 
żydowskie czasopismo — tygodnik pisany 
po hebrajsku alfabetem łacińskim. Tam 
też, w Amsterdamie ukazywał się w roku 
1678 dziennik redagowany w portugalsko-
hiszpańskim narzeczu ladino, przeznaczo
ny dla publiczności żydowskiej. W poło
wie XVIII i w początkach XIX stulecia 
zaczęły ukazywać się w Niemczech i w in
nych krajach rozmaite gazety i czasopi
sma żydowskie. 

Pierwszy dziennik hebrajski ukazał się 
75 lat temu w Petersburgu, 12 stycznia 
1886 roku. Tygodniki hebrajskie istniały 
wówczas od lat trzydziestu, inne perio
dyki w tym języku — już od stu. Dzien
nik ukazywał się przez dwa lata, ale 
w tym czasie pojawiły się dwa inne, wy
dawane także po hebrajsku. W 1903 roku 
cztery hebrajskie dzienniki ukazywały się 
równocześnie w Polsce i w Rosji. W szczy
towym rozwoju ówczesnej dziennej prasy 
hebrajskiej szacuje się jej łączne nakłady 
na około 50 tysięcy egzemplarzy, czytel
nictwo zaś dziewięciokrotnie wyżej (10 
osób czyta jeden egzemplarz). W roku 
1880 ukazywały się już 103 dzienniki i cza
sopisma żydowskie — 30 po niemiecku, 
19 po hebrajsku (16 w diasporze i 3 w Je
rozolimie), 15 po angielsku, 14 po żydow
sku, 6 w narzeczu ladino, 5 po francusku, 
reszta w 8 innych językach. 

Ogółem ukazywało się w świecie w la
tach 1686—1920, 1199 pism wydawanych 
w języku żydowskim. W tymże czasie 
547 z nich wydawano w języku angiel
skim, 518 w niemieckim, 474 w hebraj
skim, 221 w rosyjskim, 107 w języku 
francuskim. Wszystkie one przeznaczone 
były dla żydowskiego odbiorcy. Przed 
drugą wojną światową najwięcej dzien
ników i czasopism żydowskich ukazywało 
się w Europie. Później czołowe miejsce 
pod tym względem zajął kontynent ame
rykański, zaś w Polsce przedwojennej 
dzienniki żydowskie ukazywały się m. in
nymi w Warszawie, Lwowie, Łodzi, Bia
łymstoku i Wilnie. Były również dzien
niki polsko-żydowskie i ponad dwa tuziny 
tygodników oraz 100 miesięczników wy
dawanych po żydowsku, polsku i hebraj
sku. W tym samym czasie w Niemczech 
wydawano łącznie około 60 tygodników, 
dwutygodników i miesięczników. 

Obecna prasa żydowskiej diaspory liczy 
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616 tytułów, z czego 155 pism ukazuje się 
w Europie, 45 w Afryce, 4 w Azji (wyłą
czając Izrael), 16 w Australii i w Nowej 
Zelandii, 396 w Ameryce — z czego 18 
przypada na Kanadę, 254 na Stany Zjed
noczone, 124 zaś na Amerykę Środkową 
i Południową. Ogółem ukazuje się w dia
sporze 12 dzienników po żydowsku, 139 
tygodników, 49 dwutygodników, 223 mie
sięczniki, i 193 inne czasopisma. 

W języku angielskim wydawanych jest 
287 tytułów, żydowskim — 146, ladino — 
55, francuskim — 42, niemieckim i he
brajskim po 27 tytułów. W innych języ
kach ukazują się 32 czasopisma. 

W samym Izraelu ukazują się 24 dzien
niki, z których 13 powstało już po 1948 
roku. 15 dzienników wydawanych jest 
tu w języku hebrajskim — urzędowym 
języku Izraela. Z 9 pozostałych jeden 
drukowany jest po arabsku, jeden po 
angielsku, jeden po francusku, dwa po 
niemiecku i po jednym po polsku, ru
muńsku, węgiersku i żydowsku. Dzienniki 
obcojęzyczne służą nowej imigracji, nie-
zasymilowanej jeszcze językowo, i tury
stom. Wiele z dzienników hebrajskich 
jest organami licznych partii politycznych 
Izraela. Mniejsza część to gazety prywat
ne. Większość dzienników ukazuje się 
w Tel Avivie, 3 w Jerozolimie. 

Ich charakter jest bardzo zróżnicowa
ny, co jest zupełnie zrozumiałe gdy się 
zważy, że prasa Izraela stanowi wypad
kową najrozmaitszych technik i szkół 
dziennikarskich. Prawie wszystkie gazety 
zamieszczają kąciki języka hebrajskiego, 
którego nauka jest bardzo propagowana 
w państwie żydowskim. Czynią one sta
rania, by pogodzić rozrywkową funkcję 
pisma z jego funkcją wychowawczą, 
funkcją kształtowania opinii. Jedyny te
mat, którego prasa izraelska próbuje za 
wszelką cenę unikać, to sex i zbrodnia. 
Większość gazet nie rozdmuchuje tego 
typu informacji i zazwyczaj nie zamie
szcza ich na pierwszych stronicach. 
(Stwierdzenie to nie jest poparte bada
niami zawartości gazet; prace z tego za
kresu nie były w Izraelu dotychczas po
dejmowane.) 

Nakłady wszystkich 24 dzienników 
łącznie nie przekraczają liczby 250 tysięcy 
egzemplarzy (należy pamiętać, że ogólna 
liczba mieszkańców tego kraju wynosi 
niewiele ponad dwa miliony). Dwie po-
południówki wydawane w języku hebraj
skim osiągają łączny nakład 130 tysięcy. 

Ludność arabska zamieszkująca w Izra
elu posiada własną prasę. Liczba tej lud
ności wynosi 225 tysięcy, z czego 75'0/o to 
rolnicy, zaś 50% to analfabeci. Gazety 

wydawane w tym języku to 1 dziennik, 
1 tygodnik, jedno pismo ukazujące się 
dwa razy w tygodniu, 3 dwutygodniki, 
6 miesięczników (w tym jeden komuni
styczny), dwa kwartalniki, jeden dwuty
godnik dla dzieci i młodzieży. Najwyższe 
nakłady (5 tysięcy egzemplarzy) osiągają 
tu piątkowe wydania dziennika. 

Kibuce, swoisty element cywilizacji 
izraelskiej i tradycji żydowskiej, posia
dają własną prasę „wewnętrzną". Dla 230 
kibuców, posiadających ogółem 90 tysięcy 
członków, nie ukazuje się jednak żaden 
dziennik o zasięgu ogólnonarodowym. 
Organami ruchu jest kilka tygodników, 
dwutygodników, miesięczników i innych 
czasopism. Pisma te rozprowadzane są 
w obrębie kibuców za darmo. Prawie 
każdy kibuc natomiast posiada swoje 
własne pismo lokalne, powielane lub dru
kowane, a przypominające czasem gazet
kę ścienną. Głównym tematem dla tych 
pism są zagadnienia życia kibuców, choć 
interesują się one również i innymi spra
wami. Jest to prasa utrzymana w poważ
nym tonie i na wysokim poziomie. Nie 
traktuje się jej jako przedsiębiorstwa do
chodowego, ale jako środek wychowaw
czy, kulturotwórczy, o znaczeniu ideolo
gicznym. 

W Izraelu ukazuje się jeszcze poza 
tym 5 magazynów dla dzieci i młodzieży 
do lat 16, o łącznym nakładzie przekra
czającym 50 tysięcy egzemplarzy. 

Jedyna izraelska agencja prasowa 
ITIM, powstała zaledwie 10 lat temu. 
Jest ona spółdzielnią stanowiącą własność 
gazet codziennych i kierowaną przez nie. 
Jej biuletyny rozsyłane są pocztą lotniczą 
do 47 agencji na całym świecie — 26 
w Europie, 12 w Azji, 7 w Ameryce Ła
cińskiej i 2 w Afryce. Jej rozwój z bar
dzo skromnych początków do agencji tak 
wysokiej rangi uważany jest za imponu
jące osiągnięcie dziennikarstwa izrael
skiego. 

Pozostały wreszcie do omówienia dane 
dotyczące struktury demograficznej kate
gorii zawodowej dziennikarzy — ludzi 
wielojęzycznej prasy wielojęzycznego kra
ju. Jeśli idzie o ich pochodzenie geogra
ficzne, to 82% ogólnej liczby 370 osób 
zaliczanych do tej kategorii (autor odno
śnej pracy nie podaje kryteriów zalicze
nia ich do niej) pochodzi bądź z Europy, 
bądź z Ameryki, 14% pochodzi już z Izra
ela (przy czym należy zwrócić uwagę, że 
tylko jedna trzecia część całej ludności 
kraju jest pochodzenia izraelskiego), 3*% 
z Azji, 1% pochodzenia nieznanego, 0% 
pochodzi z Afryki. Jeśli idzie o pochodzę-
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nie dziennikarzy z rozbiciem na kraje, 
to najwięcej, bo 32%, pochodzi z Polski, 
26% z Niemiec oraz z innych krajów 
Europy, 18'% z Rosji, 14% z Izraela, 4fl/o 
łącznie ze Stanów Zjednoczonych, Zjed
noczonego Królestwa i dominiów brytyj
skich, z Azji i Środkowego Wschodu — 
2%, 2% skądinąd, 1% nieznanego pocho
dzenia. 

33'% ludzi radia i prasy mieści się 
w grupie wieku od 40 do 49 lat, 26% — 
od 30 do 39 lat, 18% — od 50 do 59 lat, 
16% — od 20 do 29 lat, 5% — od 60 do 
69 lat, 0,5<Vo — ma 70 lat i powyżej, 1,5ю/о 
jest wieku nieznanego. Z tego 37% pra

cuje w dziennikarstwie od 1 do 10 lat, 
24% — 11 do 20 lat, 21% — 21 do 30 lat, 
a pozostałych 7% ma za sobą ponad 30 
lat pracy. 

Według przytaczanych już powyżej da
nych demograficznych (sa to dane za 1955 
rok) około 37% dziennikarzy izraelskich 
uczęszczało regularnie na jakieś wyższe 
uczelnie. Prawdopodobnie spora liczba 
zaangażowana jest w jakiegoś rodzaju 
pracę literacką, zaś ponad 20% ogólnej 
liczby dziennikarzy opublikowało prace 
książkowe. 

Jan Szewczyk 
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KRAKOWSKIEGO OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH 

(IV kwartał 1960 oraz I, II i III kwartał 1961) 

Działalność pracowni Ośrodka • Odczyty • Udział w naradach 
i konferencjach • Goście zagraniczni • Sprawy personalne 

DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI I SEKCJI 
Pracownia Socjologiczna 

Plan badawczy Pracowni obejmował w 1961 r. 
następujące tematy: 

— badania nad strukturą publiczności pra
sowej Katowic; 

— badania nad czytelnictwem prasy wśród 
mieszkańców wsi woj. krakowskiego; 

— badania nad czytelnictwem czasopism 
społeczno-literackich ; 

— badania nad skutecznością reklamy pra
sowej. 

Z wyjątkiem ostatniej pozycji, którą prze-
rsunięto na rok przyszły, plan ten w zasadzie 
został zrealizowany. 

Ukończono prowadzone na zlecenie KOBP 
przez dr Józefa K ą d z i e l s k i e g o z Uni
wersytetu Łódzkiego badania nad strukturą 
publiczności prasowej Katowic. Miały one na 
celu uchwycenie zasięgu czytelnictwa dzienni
ków i tygodników w poszczególnych grupach 
demograficznych i społecznych miasta, takich 
jak płeć, wiek, wykształcenie, zawód — oraz 
poznanie struktury kręgu odbiorców najbar
dziej poczytnych pism. Wywiadem objęto 450 
osób wylosowanych spośród dorosłych miesz
kańców Katowic. Zebrane materiały znajdują 
się w opracowaniu. 

W stadium opracowania są wyniki badań 
nad czytelnictwem prasy wśród mieszkańców 
wsi woj. krakowskiego, prowadzone przez asy
stentkę Pracowni Teresę D o b r o w o l s k ą . 
Na drodze wywiadów przebadano mieszkańców 
ośmiu wsi, dobranych w ten sposób, aby sta
nowiły w miarę możliwości reprezentację dla 
całego województwa. W problematyce badaw
czej uwzględniono w szerokim zakresie oprócz 
czytelnictwa prasy — zagadnienia dotyczące 
korzystania przez wieś z innych środków in
formacji masowej, przede wszystkim radia. 

Na ukończeniu pozostają, kierowane przez 
doc. dr Zygmunta G o s t k o w s k i e g o z Ło
dzi, badania nad czytelnictwem 4-ch czasopism 
społeczno-literackich: Nowej Kultury, Przeglą
du Kulturalnego, Polityki i Życia Literackiego. 
Celem tych badań, prowadzonych w Warsza
wie, Lublinie i wybranych miastach powiato

wych woj. poznańskiego jest poznanie stałych 
i dorywczych odbiorców wymienionych pism, 
ich upodobań czytelniczych, ocen i postaw 
w stosunku do badanych tytułów. Poza tym 
zastosowanie szeregu technik takich jak wy
wiad, ankieta „samozwrotna", ankieta na apel — 
przyniesie jak można sądzić bogaty materiał 
metodologiczny. 

Pozycją nie przewidzianą planem — był 
szybki sondaż struktury kręgu czytelników 
Przeglądu Kulturalnego, Nowej Kultury, Życia 
Literackiego, Świata, Szpilek i Stolicy. Przy 
wylosowanych kioskach w Warszawie, Lubli
nie, Katowicach i Krakowie przebadano an
kietą osoby zaopatrujące się w wymienione 
pisma. Pytano o ich wiek, wykształcenie, za
wód, miejsce zamieszkania, stałe czy dorywcze 
czytelnictwo. Jednocześnie prześledzono dyna
mikę rozchodzenia się omawianych tytułów, 
ilość osób pytających o pismo już po jego 
wyprzedaniu itp. zjawiska związane z funkcjo
nowaniem kolportażu. 

Równolegle do omawianych badań, opraco
wuje się w Pracowni Socjologicznej analizę 
statystyczną materiałów „Ruchu" dotyczącą 
rozchodzenia się nakładów tychże 6-ciu tytu
łów w okresie od stycznia 1960 r. do sierpnia 
1961 r. Analiza ta, obejmująca zasięgiem tery
torialnym całą Polskę dostarczy danych o sto
sunkach ilościowych pomiędzy różnymi for
mami rozprowadzania pism (sprzedażą kiosko
wą, prenumeratą pocztową i poza pocztą itp.), 
o kształtowaniu się realnej sprzedaży i zwro
tach, umożliwi dokonywanie porównań pomię
dzy różnymi jednostkami terytorialnymi, po
szczególnymi miastami wojewódzkimi, poszcze
gólnymi województwami, miastem a wsią itp. 
Ma ona bezpośrednie znaczenie praktyczne dla 
pracy wydawniczej i redakcyjnej. 

Tragiczna śmierć byłego kierownika Pra
cowni Socjologicznej mgr Władysława K o b y 
l a ń s k i e g o , przerwała opracowywanie ma
teriałów z badań przeprowadzanych w grudniu 
1960 roku. a poświęconych roli prasy w rodzi
nie nowohuckiej. Pracę tę kontynuuje obecnie 
mgr Wacław M a k a r c z y k z Pracowni So
cjologicznej KOBP, przy współudziale Katedry 
Etnografii Ogólnej i Socjolomi UJ. 

Oprócz omawianej powyżej działalności ba
dawczej — w przygotowaniu znajduje się praca 
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m g r Jerzego K u b i n a na t ema t ksz ta ł towa
nia pos taw i opinii społecznej ś r o d k a m i m a 
sowego oddzia ływania . Wyniki b a d a ń p rzepro 
w a d z a n y c h w bieżącym roku, ukażą się d r u 
k i e m na ł amach Zeszytów Prasoznawczych lub 
też w osobnym wydawnic twie s k r y p t o w y m , (tri!) 

Dr Aleksande r M a t e j k o z Un iwersy te tu 
Warszawskiego pode jmuje t ema t „Mikrosocjo-
logiczne u w a r u n k o w a n i a wydajności p racy ze
społu redakcy jnego" . Badan iami objęci będą 
dz iennikarze oraz korek to rzy w czterech re 
dakc jach codziennych (dwóch w Warszawie 
oraz po jednej w Krakowie i w n ieus t a lonym 
jeszcze i n n y m mieście wojewódzkim) . 

P r o g r a m b a d a ń przewiduje anal izę w y d a j 
ności p racy wspomniane j kategor i i p r acowni 
k ó w na tle organizacji formalnej i n ieformal
nej konkre tnego zespołu redakcyjnego , (wm) 

Pracownia Teorii i Praktyki Prasy 
Podjęte p race badawcze miały przede wszyst

k i m na celu (prócz oczywistego c h a r a k t e r u 
użytecznościowego) okreś lenie p rzedmio tu za
in te resowania P racowni i wyłonienie r amowej 
p rob lematyk i , k tóra s łużyłaby jednocześnie j a 
ko wytyczne działalności wieloletniej . 

T a k więc ustal i l iśmy, iż p rzedmio tem zain
te resowania Pracowni jest ogół gazet polskich 
(w p ie rwszym rzędzie w y d a w a n y c h przez RSW 
„Pra sę" ) , po jmowanych j ako w y t w ó r działal
ności redakcyjno - dz ienn ikarsko - d r u k a r s k i e j . 
W tak okreś lonym przedmiocie narzucają się 
t rzy aspekty , s tanowiące różne zakresy ba
dawcze : 

a) gazeta j ako wie lorodna całość sensowna, 
b) gazeta j ako przedmiot mate r ia lny , 
c) gazeta jako twór językowy. 
Zakresy te s tanowią niesamodzie lne przed

mioty badawcze t rzech poddziałów Pracowni — 
poddziałów wymaga jących od rębnych kwalifi
kacj i i me tod : j ęzykoznawstwa, teori i l i tera
tu ry , ks ięgoznawstwa, p rasoznaws twa i h e u r y -
s tyki . 

Wyróżnienie t rzech a spek tów badawczych , 
s tanowi p u n k t wyjścia wyznaczenia rozległej 
p rob lema tyk i . 

P rob lemat pierwszy, to zagadnienie s t ruk
t u r y zawartości i funkcji każdej z trzech, p o j 
m o w a n y c h synte tycznie różnorodnych całości. 
Całości: sensownej , mater ia lne j i j ęzykowej . 

P rob lemat nas tępny , to analiza całości i ka 
tegoryzacja jej e lementów. P rzy rozbiorze ca
łości a (gazeta, j ako wielorodna całość sen
sowna) i b (gazeta, j ako przedmiot mate r ia lny) 
wyróżniają się dwie zasadnicze ka tegor ie ele
m e n t ó w : 

1) kategor ia wypowiedzi s łownych. 
2) kategoria wypowiedzi obrazowych (repro

dukcje , r y sunk i i zdjęcia). 
Wymagają one odmiennego podejścia. 

W pierwszym w y p a d k u (kategoria wypowiedzi 
s łownych całości a) — jest to podejście zbliżone 
do analiz teore tyczno- l i te rackich; w d rug im 
(kategoria wypowiedzi obrazowych całości a) — 
praca badawcza nad i lustracyjną stroną gazety 
może oprzeć się na dotychczasowych osiągnię
ciach leorii obrazu i estetyki n a u k o w e j . 

Jeśli idzie o całość b (czyli gazetę j ako 
przedmiot mater ia lny) — podział ten znajduje 
pe łne odbicie w mate r ia lne j s t ronie gazety : 
wypowiedzi s łowne odpowiadają płaszczyznom 
z a d r u k o w a n y m czcionkami ( l i terami) : w y p o 
wiedzi obrazowe — płaszczyznom zad rukowa
n y m ryc inami . Wydaje się, iż metodą badan ia 
tej sfery będzie metoda właściwa ks ięgoznaw-
s twu. 

Dalszej analizie i opisowi podlega każdy 
e lement t ak pod względem formy i t reści , j ak 
też różnorodnych funkcji , pe łn ionych w obrę 
bie całości, jaką jest gazeta . Ta praca z kolei 
doprowadzi do skons t ruowania typologii ga
t u n k ó w dziennikarsk ich . Całość zaś badań , to 

znaczy pozy tywne rozstrzygnięcie p rob lema tu 
pierwszego i drugiego, prowadzi do skons t ru 
owania sys tematyczne j , opisowej typologii ga
zet ukazujących się współcześnie w Polsce. Po
wyższe badan ia są p rowadzone metodą porów
nawczą (porównywanie rozmai tych t ypów pism, 
p ism różnych regionów i krajów) a także do
k o n y w a n e na t y m s a m y m terenie k i lkakro t 
nie w różnych ods tępach czasu. 

Celem prac , pode jmowanych przez P racow
nię jest uzyskan ie sys tematyczne j , n a u k o w o 
uzasadnione j , opisowej wiedzy o współczesnej 
p ras ie polskiej . Badan ia te prowadzą do skon
s t ruowania typologii fo rmalne j , mater ia lne i 
i funkcjonalnej wszys tk ich ukazujących się 
w Polsce gazet i czasopism, oraz typologii 
is tnie jących ak tua ln ie ga tunków dz iennikar 
sk ich i i nnych e lementów gazety. Powyższy 
cel zakłada szeroko zakro jone badan ia empi 
ryczne, p rowadzone w myśl wyodrębn ione j 
powyższej p rob lema tyk i . Równolegle j ednak 
są p rowadzone badan ia o cha rak te rze docie
k a ń teore tycznych (analiz pojęciowych), n ie
zbędnych dla wypracowan ia apa ra tu pojęcio
wego dla b a d a ń empi rycznych . Taka wiedza 
teore tyczna , skonf ron towana z wiedzą uzyski
waną na drodze b a d a ń empirycznych , u jawni 
ewen tua lne luki lub niewłaściwości w s tan ie 
fak tycznym i pozwoli skorygować je w spo
sób naukowo uzasadniony . Sama w sobie zaś 
s tanowić będzie wkład do ogólnej teorii p rasy . 
S tanowić będzie również : 

a) klucz do szeroko zakro jonych b a d a ń u ty -
l i tarnvcn nad percepcją gazety, skutecznością 
metod perswazj i i i nnymi aspek tami psycho
logicznymi czytelnictwa, 

b) klucz do b a d a ń socjologicznych nad spo
łecznymi efektami czytelnictwa — b a d a ń o nie
wątpl iwie wysokiej war tości p rak tycys tyczne j , 

c) naukową pomoc w p lanowej , sys tema
tycznej działalności wydawnicze j , 

d) naukową pomoc dla p r a k t y k i dzienni
ka r s twa . 

Ten sam cel s tawia sobie również P racow
nia w odniesieniu do dziedziny audycj i rad io
wych i te lewizyjnych. Wiele rozst rzygnięć t e 
ore tycznych np . z dziedziny form dz iennikar 
skich i funkcji gazet znajdzie tutaj abso lu tne 
zas tosowanie . 

W myśl t ak poję tych zadań ogólnych. P ra 
cownia wykona ła nas tępujące prace badawcze : 

1) Ostateczne opracowanie wyn ików b a d a ń 
zawar tośc i dziesięciu dzienników, w y d a w a n y c h 
na Ziemiach Zachodnich. Praca publ ikowana 
w t y m (4/1Я61) n u m e r z e Zeszytów Prasoznaxc-
czyeh. Autor : I. T e t e 1 o w s k a. 

2) Badania nad s t ruk tu rą zawartości tvgod-
n i k ó w : Noivej Kultury, Przeglądu Kultural
nego, Życia Literackiego i Polityki. Kierow
nik iem badań i au to r em opracowania jesi 
mgr J. S k ó r n i с k i. Praca będzie opubl i 
kowana w roku 1902 w wydaniu sk ryp towym. 
Na uwagę zasługuje fakt. iż zapocząlkowi; '•• 
ona badania równoczesne nad zawarhvirY; 
i czyte lnic twem tych samych ty tułów. C:"'t '-
nictwo wspomnianych pism bada P r a c o w v a 
Socjologiczna. 

3) Badania nad zawartością pism codzien
nych w Poznaniu (Gazeta Poznańska. Glos 
Wielkopolski. Ekspres Poznański) i w K:<'<>-
wicach (Trybuna Robotnicza, Dziennik Za
chodni, Wieczór). Kie rownik iem badań i au
torem opracowania jest red. I. T c t e l u w-
s k a. Wyniki będą ogłoszone w roku 19(>2. 
P raca ta ma na celu uzupełnienie b a d a ń 
p rzeprowadzonych nad p i smami Ziem Zachod
nich i uzyskanie opisu typu prowinc jona l 
nej p r a sy pa r ty jne j , tzw. . . czyte ln ikowskie j" 
i popołudniowej . Badania le pozwolą ponad to 
na okreś lenie odrębności funkcjonalnej wy
mienionych grup pism codzienm/ch. 

4. Badania nad funkcją i zawartością m u 
tacji na przykładzie anal izy w y d a ń t e reno
wych Trybuny Robotniczej i Dziennika Za-
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chodniego. K ie rownik iem b a d a ń i a u t o r e m 
opracowania jest red. P. D u b i e l . Wynik i 
będą opub l ikowane w roku 1962 w w y d a n i u 
s k r y p t o w y m . Praca ta jest ściśle związana 
z poprzednią, t j . z analizą codziennych p i sm 
w Poznan iu i Katowicach, gdyż mu tac j e są 
b a d a n e j ako t ema tyczne uzupełnienie wyda
nia pods tawowego w t y m s a m y m okres ie co 
wydan ie pods tawowe. 

Ponad to p rzeprowadzono analizę nadz ia -
łów, sprzedaży i zwrotów (autorem opraco
wania jest m g r J . P o m o r s k i ) wybranego 
wydania , w terenie , z k tórego w d a n y m ok re 
sie pochodzi ły na jc iekawsze mater ia ły . W wy
n iku tej p r acy s tawia au tor pewne wnioski 
dotyczące wpływu „u t e renowien ia" t ema tyk i 
na wzrost sprzedaży. 

5. Ocena t ema tyk i technicznej na ł amach 
w y b r a n y c h p ism polskich. Auto rem opracowa
nia jes t red. St. G a r z t e с k i. P raca u k o ń 
czona i opub l ikowana w Zeszytach Praso-
znawczych (nr 3/1961). 

6. Badania nad p rzygo towaniem w redakcj i 
ma te r i a łów do d ruku . Autor p racy red. St. 
G a r z t e с k i. Są to badan ia o cha rak te rze 
e k s p e r y m e n t a l n y m zmierzające do ujęcia ilo
ści czasu pot rzebnego na zebranie mate r ia łu 
do a r tyku łu oraz na jego pełne opracowa
nie tzn. do rozpoczęcia sk ładu d ruka r sk iego . 
Wyniki zostaną opub l ikowane w roku 1962. (it) 

Sekcja językowa 
Działalność Sekcji Językowej KOBP, k ie ro

wane j przez prof, dra Zenona K l e m e n 
s i e w i c z a rozwija się w roku 1961 zgodnie 
z p lanem, k tó ry p rzewidywał : 1) dalsze bada 
nie poprawnośc i językowej pism RSW „ P r a 
s a " ; 2) opracowanie j ednos tkowych ocen po
p rawnośc i językowej w y b r a n y c h czasopism; 
3) publ ikacje na t emat poprawnośc i j ęzyko
wej wypowiedzi dz ienn ikarsk ich ; 4) spo tka
nia z zespołami r e d a k c y j n y m i ; 5) opracowanie 
koncepcj i Po radn ika Językowego . 

W tym roku Sekcja Językowa ukończyła 
zbieranie mate r ia łu i zamknęła ka r to tekę n ie
dos ta tków liczbą 16.586. P rzebadano nas t ępu 
jące czasopisma j ako g rupę reprezen ta tywną 
dla pism w y d a w a n y c h przez RSW , ,P rasa" : 

I. dzienniki pa r ty jne t e r enowe : 
1) Głos Szczeciński, 2) Gazeta Robotnicza, 

3) Trybuna Opolska, 4) GZos Koszaliński, 
5) Głos Olsztyński, 6) Nowiny Rzeszowskie, 
7) Gazeta Białostocka, 8) Trybuna Robotnicza. 

II. dzienniki pa r ty jne cen t ra lne : 
1) Trybuna Ludu. 
III . dzienniki czyte lnikowskie t e r enowe : 
1) Dziennik Polski, 2) Dziennik Bałtycki. 
IV. dzienniki czyte lnikowskie cen t ra lne : 
1) Zycie Warszawy. 
V. dzienniki i n n e : 
1) GJo.s Pracy. 2) Przegląd Sportowy, 

3) Sztandar Młodych, 4) Gromada-Rolnik 
Polski, 

VI. dzienniki popo łudn iowe : 
1) Echo Krakowa, 2) Express Wieczorny, 

3) Express Poznański. 
VII. t ygodn ik i : 
1) Dookoła Świata, 2) Kulisy, 3) Przyja

ciółka. 4) Panorama, 5) Panorama Północy, 
6) Głos Nauczycielski, 7) Rada Narodowa, 
8) Nowa Wieś, 9) Sportowiec. 

VIII. dwu tygodn ik i : 
1) Materiały dla aktywu popagandowego, 

2) Filipinka. 
ÏX. mies ięczniki : 
1) Zycie Partii, 2) Młodzież Świata. 
Ponad to Sekcja posiada mater ia ły z 49 p ism 

w y d a w a n y c h również poza RSW „ P r a s a " . Da
ją one ogólny obraz jakośc i n iedos ta tków ję 
zykowych prasy , a uzyskano je w okres ie 
poszukiwania właściwej metody. 

W r o k u 1961 ostatecznie op racowano m e 

todę i lościowego w y b o r u ma te r i a łu j ęzyko
wego (Walery P i s a r ek : „O metodologii b a d a ń 
n a d j ęzyk iem polskiej p r a sy" , Zeszyty Praso
znawcze, Nr 5/6, 1960) i jakościowej oceny po
prawnośc i j ęzykowej p r a sy (Maria Kniagini -
n o w a : „Kry te r ia oceny poprawnośc i j ęzyko
wej p r a sy" , Zeszyty Prasoznawcze, Nr 3, 1961) 
oraz inwen ta rz t ypowych n iedos ta tków w y p o 
wiedzi dz iennikarsk ich . Na takie j pods tawie 
naukowe j opar to j ednos tkowe oceny przeba
danych czasopism, k tó r e ukazują się sys te 
matycznie w spec ja lnych doda tkach Biule
tynu Wewnęt rznego RSW „ P r a s a " . 

Uogólnienia b a d a ń ujęto w cykl a r t y k u 
łów, pub l ikowanych w Prasie Polskiej. Tema
tyka rozpraw obe jmuje : zapożyczenia, s t ronę 
bierną, skró towce, m o d n e wyrazy , i n t e r p u n k 
cję, s t r u k t u r y anal i tyczne , szyk wyrazów 
w zdaniu i td. 

W p ie rwszym półroczu 1961 Г. odbyły się 
dwa spotkania z zespołami r edakcy jnymi . 
P ie rwsze (22. III. 1961) w Warszawie w Pol
skiej Agencji P ra sowe j , d rugie (24. VI. 1961) we 
Wrocławiu w redakcj i Gazety Robotniczej. 
(Sprawozdania szczegółowe zamieszczamy po
niżej.) 

Do końca r o k u 1961 Sekcja Językowa wraz 
z wyb i tnymi przeds tawic ie lami świata dzien
n ikarsk iego , opracowała koncepcję P o r a d n i k a 
Językowego . (mk) 

Pracownia Prawno-Prasowa 
Działalność P racowni skupi ła się wokół 

t rzech zasadniczych p r a c : 
1) badan ia p rob l ema tyk i procesów p raso 

wych przeciwko dz ienn ikarzom i r edakc jom 
w zasięgu ogólnopolskim 

oraz op racowan ia : 
2) zagadnień funkcji , roli i zadań radcy 

p rawnego w redakcj i p rasowej , 
3) p rob lemu funkcji i zadań radcy p r a w 

nego w wydawnic twie p r a s o w y m . 
Praca p ierwsza — prowadzona pod k i e run 

k iem n a u k o w y m dr Adama P o d g ó г е с k i e-
g o, a d i u n k t a Un iwersy te tu Warszawskiego, 
oraz zespołu jego wspó łp racowników (mgr 
Je rzy P a r z y ń s k i . mgr Wł. M a s ł o w s k i , 
m g r B. C z a j k o w s k a , mgr Anna P i 1 i-
n o w i m g r Krys tyna C h r z a n ) — objęła 
zakresem swoich b a d a ń przewidzianv zasięg 
ogólnopolski . P r zebadano już mate r ia ły około 
40 procesów p ra sowych we wszystkich nie
mal mias tach wojewódzkich . Przewiduje się, 
że opracowanie tych mate r i a łów i wynik łe 
z nich wnioski zostaną opub l ikowane w osob
n y m wydawnic twie , a częściowo i na ł amach 
Zeszytów Prasoznawczych. Posłużą one za
równo dla celów wnioskowych (orzecznictwo 
sądowe, tezy do nowego p rawa prasowego 
itp.). j ak i in fo rmacy jno- ins t ruk tażowych dla 
redakcj i i w vdaw n ic tw prasowych, or ien lu-
jąc je w zagadnien iach prasowego „bezpie
czeństwa p r a w n e g o " . 

Pracę poświęconą funkcji , zadaniom i m e 
todyce działania p r a w n i k a w redakcji p i sma 
codziennego, poprzedzoną ogólnopolskimi ba
dan iami ank i e towymi w redakc jach — przy
gotowuje mgr Je rzy P a r z y ń s k i. 

Opracowanie na t ema t działalności r adcy 
p rawnego w wydawnic twie p rasowym przy
gotowuje m g r Czesław P r z y m u s i ń s k i 
z Warszawy. Poprzedzi ły j e badan ia tego za
gadnienia we wszys tk ich wydawnic twach p ra 
sowych w Polsce. 

ÜP) 

ODCZYTY 
25 l i s topada 1960 odbył się w Ośrodku od

czyt m g r Stefanii D z i ę c i e l s k i e j z Ło
dzi, k tórego ty tu ł b r zmia ł : „Społeczne i za-
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wodowe oblicze dziennikarstwa w Polsce". Pre
legentka przedstawiła zebranym wyniki badań 
socjologicznych, przeprowadzonych w r. 1958 
(w ramach działalności badawczej Zakładu Ba
dań Socjologicznych PAN pod kierunkiem 
prof, dr J. Szczepańskiego) wśród 432 dzien
nikarzy, zatrudnionych w redakcjach pism 
codziennych, wybranych w drodze losowania. 
Mgr Dzięcielska omówiła strukturę demogra-
ficzno-społeczną badanej zbiorowości, oraz ta
kie zagadnienia jak okres stażu zawodowego 
dziennikarzy i ich stosunek do wykonywanego 
zawodu. W odczycie, który wywołał ożywioną 
dyskusję, wzięło udział 20 osób. Wyniki badań, 
będące przedmiotem odczytu, zostały zrefero
wane przez autorkę w artykule: „Społeczne 
i zawodowe oblicze dziennikarzy polskich", za
mieszczonym w numerze 1—2 1961 Zeszytów 
Prasoznawczych. (td) 

10 stycznia 1961. Zorganizowany przez Pra
cownię Prawno-Prasową KOBP odczyt dra 
Wiesława L a n g a : „Zagadnienia konstytucyj
ne i administracyjne w prasie krakowskiej". 

Prelegent poruszył m. in. bardzo ciekawy, 
spostrzeżony przez siebie problem zupełnego 
niemal braku publikacji — zarówno o charak
terze informacyjnym, jak i publicystycznym — 
na tematy konstytucyjne, ustrój o wo-prawne 
w krakowskiej prasie na przestrzeni minio
nego roku. Zjawisko to uznał autor odczytu 
za poważną lukę w działalności krakowskiej 
prasy codziennej — podkreślając, że kwestia 
zainteresowywania szerokich kręgów czytelni
czych procesem realizowania zasad konsty
tucyjnych w życiu społecznym jest nieodzow
nym czynnikiem kształtowania aktywnego po
czucia i wyrobienia obywatelskiego. 

Równocześnie też referent obszernie scha
rakteryzował kwestie popularyzacji zagadnień 
prawa administracyjnego, podnoszenia spo
łecznego poziomu wiedzy o kulturze admini
stracji i urzędowania przez krakowską prasę, 
wskazując zarówno na uzyskane tu przy po
pularyzacji osiągnięcia, jak i prasowe błędy 
i braki. 

Bardzo żywa dyskusja, w której uczestni
czyło kilkanaście osób, zgadzających się w za
sadniczych tezach z prelegentem, postulowała 
m. in. konieczność głębszego docierania dzien
nikarzy do źródeł tworzenia się ustaw, do 
prac komisji sejmowych, wzbogacania wie
dzy i orientacji zawodowej dziennikarzy-pu-
blicystów w omawianych zagadnieniach, itp. 
Frekwencja na odczycie — 25 osób. 

(P) 

20 stycznia 1961. Doc. dr Marian T у г o-
w i с z wygłosił referat pt. „Wpływ czynni
ków rewolucyjnych na rozwój prasy w Euro
pie zachodniej 1789—1849". W dyskusji poru
szono głównie zagadnienia: wpływu prasy za
chodnioeuropejskiej na rosyjską w dobie mi-
kołajowskiej, zanik polskich badań nad prasą 
zachodnioeuropejską, postulowano także po
wiązanie w badaniach myśli społecznej w pu
blicystyce z postępem nauki w XIX wieku. 
Niektóre tezy referatu zawarte są w arty
kule, zamieszczonym w Zeszytach Prasoznaw
czych Nr 3 1961. 

(m) 

27 stycznia 1961. Odczyt red. Stanisława 
G a r z t e c k i e g o „Wstępna ocena populary
zacji wiedzy technicznej na łamach prasy pol
skiej". Referent przedstawił na wstępie me
todę i cel referowanych badań, w dru°;i^i zaś 
części przeszedł do prezentowania niektórych 
wyników cyfrowych. 

Do ciekawych uwag dyskutantów, należy 
zaliczyć postulat zdefiniowania przedmiotu ba

dań — wtedy bowiem nie będzie trudności 
odczytania „techniczności" tematu. Zalecano 
opracowanie odpowiedzi na pytanie: które 
techniczne grupy tematyczne są realizowane, 
w których gatunkach dziennikarskich. Po
trzebne byłoby również — zdaniem dyskutan
tów — prześledzenie koncepcji redakcji w po
pularyzowaniu określonej dziedziny techniki 
z myślą o swych odbiorcach, którzy tą wła
śnie dziedziną ze względu na swój np. zawód, 
mogą być szczególnie zainteresowani. 

Ożywioną dyskusję spowodowało twierdze
nie referenta, że „zainteresowanie" techniką 
w prasie jest b. małe — a już zupełnie zni
kome w tygodnikach. Dyskutanci twierdzili, 
że jedna z przyczyn leży w braku kadr po
pularyzatorskich. 

Zasadnicze treści odczytu zawarte są w ar
tykule, opublikowanym w Zeszytach Praso
znawczych Nr 3 1961. 

(S') 

24 lutego 1961. Mgr Władysław В а г to-
s z e w s k i wygłosił odczyt pt. „Konspira
cyjne czasopiśmiennictwo kulturalne w latach 
1939—44". Prelegent omówił 39 pism, które za
licza do kategorii „kulturalne", w tym sporo 
miejsca poświęcił pismom satyrycznym. Dal
sze dwie wydzielone przez prelegenta grupy, 
to pisma polityczno-literackie oraz dodatki li
terackie. 

Wykład został przyjęty z dużym zainte
resowaniem (przybyło nań 35 osób — prze
ważnie pracowników naukowych U. J. oraz 
PAN). Prelegent ilustrował wykład zachowa
nymi egzemplarzami pism konspiracyjnych. 

(it) 

10 marca 1961. Odbył się odczyt mgra Cze
sława L e c h i c k i e g o pt. „Stan badań nad 
historią prasy krakowskiej od jej początków 
do 1945 r." Prelegent omówił główne badania 
z ostatnich osiemdziesięciu lat. 

Dyskutanci poruszyli następujące zagadnie
nia: pominięte przez referenta pisma krakow
skie, niepowodzenia prasy endeckiej w Kra
kowie, dotychczasowe prace bibliograficzne. 
Postulowano wykorzystanie w badaniach ma
teriałów, znajdujących się w zbiorach prywat
nych. 

(mt) 

17 marca 1961 mgr Jerzy К u b i n wygło
sił odczyt pt. „Psychologiczne problemy ma
sowego komunikowania". Referent omówił 
prowadzone w USA badania nad skuteczno
ścią oddziaływania informacji masowej, ob
szernie przedstawiając stosowane w tych ba
daniach metody, jak również otrzymane wy
niki. Prelegent nawiązał do klasycznej for
muły H. Lasswell'a z zakresu wiedzy o od
działywaniu masowym: „Kto mówi, co, do 
kogo i jakimi środkami", a nastęonie scharak
teryzował pokrótce te cztery aspekty. W szcze
gólności omówił on w oparciu o bogata lite
raturę przedmiotu — rolę tzw. przywódców 
opinii. Prelegent demonstrował także schemat 
graficzny przepływu informacji. 

W dyskusji poruszono m. in. niektóre spra
wy związane z zagadnieniem „przywództwa 
opinii". Zwrócono uwagę na fakt. że teza 
o silniejszym wpływie wywieranym w kontak
cie osobistym w porównaniu z wpływami środ
ków oddziaływania masowego — należy do sy
stemu twierdzeń określanego jako teoria o śre
dnim stopniu ogólności (middle level theory). 
Wspomniano również, iż w najnowszych pra
cach amerykańskich obok kategorii p r z y 
w ó d c ó w opinii wyróżnia się także kate
gorię o r g a n i z a t o r ó w opinii podkreśla
jąc ich szczególną rolę. 
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11 maja 1961. Staraniem Pracowni Prawno-
Prasowej odbył się odczyt mgr Jerzego P a-
r z y ń s k i e g o pt. „Zawodowa tajemnica 
dziennikarza w doktrynie prawa". Prelegent 
przedstawił zagadnienie ochrony zawodowej 
tajemnicy pracowników prasy w różnych 
doktrynach i ustawodawstwach europejskich, 
scharakteryzował stanowisko naukowe prof, 
dr Jerzego Sawickiego, wyrażone w jego pu
blikacjach na powyższy temat. Wypowiedział 
też wnioski i sugestie odnośnie do rozwiąza
nia tej kwestii w przyszłości w naszych pol
skich warunkach społeczno-ustrojowych, na 
tle bieżącego orzecznictwa sądowego i przy
gotowywanych tez nowego prawa prasowego. 

Ożywiona dyskusja po odczycie skupiła się 
głównie wokół problemu prawnej swobody 
i odpowiedzialności zawodowej dziennikarzy, 
wymiany poglądów na temat uprawnień pu
blicysty w zakresie krytyki, ochrony źródeł 
informacji prasowej itd. 

Wśród obecnych na odczycie (frekwencja 
ok. 30 osób) — byli przedstawiciele sądownic
twa, prokuratury i adwokatury. 

(St) * 
24 czerwca 1961. We wrocławskim Klubie 

Dziennikarzy odbyła się przygotowana przez 
Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych 
sesja, poświęcona zagadnieniom miejscowych 
dzienników. W zebraniu uczestniczyło ponad 
50 osób, głównie dziennikarzy z redakcji Ga
zety Robotniczej i Słowa Polskiego. 

Pierwszy referat, wygłoszony przez asy
stenta Pracowni Teorii i Praktyki Prasy Pa
wła D u b i e l a , traktował o zawartości wro
cławskich gazet codziennych. Referent omó
wił stosowaną w badaniach kategoryzację, po 
czym przytoczył procentowe zestawienie po
wierzchni, zajmowanej przez poszczególne ka
tegorie. Badania wykazały, że funkcja infor
macyjna dominuje zwłaszcza w Słowie Pol
skim, gdzie gatunki publicystyczno-literackie 
są jeszcze skromniej reprezentowane, niż 
w Gazecie Robotniczej. 

Z dalszych zestawień wynika, że obie re
dakcje stawiają na zainteresowanie odbior
ców dla zagadnień bliższego otoczenia: 2'3 te
matyki krajowej stanowią sprawy wojewódz
twa, a tematyka krajowa stanowi przeszło 23 
ogółu publikacji. Te równomierne proporcje 
ulegają poważnemu zachwianiu w grupie ma
teriałów zagranicznych. W obu pismach za
znacza się wyraźna przewaga tematyki za
chodniej (ok. SfiVo materiałów zagranicznych). 

Oba pisma interesuje głównie życie w ko
lektywie: 

Gazeta Słowo 
zagadnienia: Robotnicza Polskie 

życie w grupie prostej 
(jednostka, rodzina) 7,3 6,3 

życie w grupie złożonej 66,7 70,1 
życie przyrody 0,5 0,4 
inne (literatura, rozrywki itp.) 25,5 23,2 

Zagadnienia produkcji dóbr materialnych 
zajmują w Gazecie Robotniczej 15,3%, w Słowie 
Polskim 17,3% powierzchni. 

W kategorii „życie poza pracą" (ogółem 
w Gazecie Robotniczej — 21,3°/o, w Słowie Pol
skim, — 20,l°/o) na pierwsze miejsce wysunął 
się sport. 

W konkluzji referent postawił tezę, że ana
liza nie daje podstaw dla stwierdzenia gene
ralnych różnic między dziennikami wrocław
skimi. 

Drugi referat (Ocena poprawności języka 
Gazety Robotniczej), wygłoszony przez mgra 
W. P i s a r k a opierał się na wynikach po
szukiwań metodologicznych, prowadzonych 
przez Sekcję Językową KOBP. 

W przebadanym tekście (12 numerów Ga
zety Robotniczej) spostrzeżono ogółem 464 róż

ne niedostatki językowe, których liczby w po
szczególnych numerach Gazety były różne 
i nie zawsze proporcjonalne do wielkości tek
stu. Wśród wykrytych niedostatków, więk
szość stanowiły błędy, usterek było nieco 
mniej. Dokładnie: 249 niedostatków uznano 
za błędy, zaś resztę, tzn. 212 potraktowano 
jako usterki. 

Następnie prelegent przedstawił poszcze
gólne rodzaje spostrzeżonych niedostatków ję
zykowych, szczególnie mocno podkreślając, że 
jedną z podstawowych cech stylu dziennikar
skiego powinna być zwięzłość, a właśnie Ga
zeta Robotnicza zdradza wyraźną skłonność do 
nadmiernie rozbudowanych form opisowych. 

Na zakończenie zestawił wskaźnik nasile
nia niedostatków językowych, spostrzeżonych 
w Gazecie Robotniczej (13,6) z odpowiednimi 
liczbami, dotyczącymi innych przebadanych 
przez sekcję językową pism. Z tego zestawie
nia wynika, że język Gazety Robotniczej jest 
bardziej poprawny niż język wypowiedzi pra
sowych zawartych w Dzienniku Bałtyckim 
(wskaźnik: 14,4), Gazety Białostockiej (wskaź
nik: 17) czy Gromady-Rolnika Polskiego 
(wskaźnik: 18,4), ale nie dorównuje pod tym 
względem językowi Filipinki (wskaźnik: 6,5). 

Odpowiadając na zgłoszone w dyskusji py
tania i zarzuty oraz wyjaśniając przedsta
wione wątpliwości, prelegent zastrzegł się, że 
daleki jest od sztywnego puryzmu językowego 
i gotów jest przyznać wielu szerzącym się pro
cesom prawo swobodnego rozwoju, ale uważa, 
iż nie można pogodzić się z każdą innowacją, 
nawet taką, co wyraźnie nie mieści się w nur
cie tendencji rozwojowych naszego języka i na
rusza prostotę wypowiedzi lub zaciemnia jej 
komunikatywność. Właśnie wbrew pozorom 
takie są konsekwencje większości upowszech
nianych przez prasę wulgaryzmów. 

Całość sesji nagrywana była na taśmę ma
gnetofonową. 

(pd-wp) 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 
Pobyt przedstawicieli KOBP w CSRS 

W marcu 1961 roku dwuosobowa delegacja 
Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych 
(I. T e t e l o w s k a i Wł. K o b y l a ń s k i ) 
udała się do Czechosłowacji z czterodniową wi
zytą, mającą na celu nawiązanie bliższej współ
pracy z Wydziałem Dziennikarskim Uniwersy
tetu Karola, Novinârskym Studijnym Ûstavem, 
redakcją kwartalnika Novinâfsky Sbornik 
a także Instytutem Językoznawstwa Czecho
słowackiej Akademii Nauk, prowadzącym ba
dania nad językiem prasy. 

Prócz ciekawych rozmów, mających na celu 
wymianę informacji o podejmowanych w Cze
chosłowacji i Polsce pracach badawczych nad 
prasą, przeprowadzonych z prof. Vladimirem 
Klimeśem (dziekanem Wydziału Dziennikar
skiego), JerzymPilafem (dyrektorem Novinâf-
skyego Studijniho Üstavu) i Otą Hitschmann 
(sekretarzem redakcji Novinâfskyego Sbornik) 
do szczególnie owocnych należy zaliczyć spot
kanie z profesorami językoznawstwa Doleźa-
lem i Vahala. 

Otóż w wyniku spotkania uzyskaliśmy cie
kawą informację dotyczącą charakteru, pro
blematyki i metod badań nad językiem prasy 
czechosłowackiej. Językoznawcy czechosłowac
cy zainteresowania językiem prasy dzielą wg 
dwóch kryteriów. Pierwsze, to: teoretyczne 
badania stylu rodzajów dziennikarskich. Są 
to prace dotyczące „żanrów" prasowych, ra
diowych i telewizyjnych. Według koncepcji 
wspomnianych badaczy, analiza języka jest 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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decydująca dla teore tycznej anal izy rodzajo
w e j . To właśn ie o d r ę b n y s tyl pozwala klasyf i 
k o w a ć wypowiedzi p ra sowe na g r u p y rodza
jowe, styl pozwala na odczytanie adresa ta , 
do k tórego p ismo jes t sk i e rowane . 

Czesi p rowadzą też badan ia n a d funkcją 
ś rodków wyrazu . Analizują celowość użycia 
p e w n y c h ś rodków i zgodność tych ś rodków 
z t e m a t e m — mówiąc k róce j , idzie w tych 
badan iach o w y k r y c i e zgodności lub rozbież
ności s twarzanego rodzaju dz ienn ikarsk iego 
z t e m a t e m i celem, k tó ry przy jego pomocy 
m a być osiągnięty, p r zy czym wychodzą z za
łożenia, że okreś lony t ema t ma jeden n a j -
idealniej odpowiadający sobie rodza j . 

Podobnie m a się rzecz ze ś r o d k a m i w y r a 
z u : ponieważ to one tworzą rodza j , one rów
nież powinny zachowywać zgodność z celem 
i t ema tem. Badan ia stylu ga tunków są pods ta 
wą wyodrębn ian ia nowych — dopiero się t w o 
rzących. W pras ie czechosłowackiej pojawił 
się np . w dz iennikach mały a r tyku ł popu la rn ie 
przez dz iennikarzy n a z y w a n y repor t ażem, n ie 
spełniający j e d n a k w y m o g ó w s t awianych t a m 
temu. Dzięki analizie s tylu wyodrębn iono go 
i n a z w a n o : „ repor t e r sk i ć l śnek" . 

Druga dziedzina za in te resowań j ęzyk iem 
prasy , to g rupa pomocy p r a k t y k o m . Zespół 
p r acowników n a u k i (nie wciągają w tę p racę 
dziennikarzy) ocenia pod ką t em błędności ki l 
ka w y d a n y c h n u m e r ó w gazet . Zazwyczaj ba
dane są pisma z jednego tygodnia . Pods tawą 
do oceny są istniejące g r ama tyk i . Nie two
rzono do tego celu żadnego kwes t ionar iusza . 
Wyniki działalności są po tem p rzedmio tem 
dyskus j i na zebraniach zespołów r edakcy j 
nych . Za in te resowanie tymi p r a c a m i jes t d u 
że — dyskus je wielogodzinne. Wreszcie na za
kończenie p r a c y wynik i ocen, t r a k t o w a n e m o 
nograficznie (nie u jmowano tego nigdy porów
nawczo), publ iku je się w p iśmie „Naśa R e ć " 
(ćasopis us t avu p ro j azyk cesky ceskosloven-
skie Akademie Vëd). Ciekawsze publ ikac je 
ukaza ły się np . w r. 1958 (str. 104) lub 1959 
(str. 61). Pos tępu jąc sys tematycznie , czescy 
n a u k o w c y ukończyl i już ocenę językową dzien
n ików — obecnie pracują nad tygodn ikami . 
T u również t rzeba dodać, że nie s tosowano 
r ep rezen ta tywne j p róbki , lecz p r z e b a d a n o 
wszystkie dzienniki p rask ie . 

Do najl iczniejszych błędów, należą błędy 
fleksji wyrazów obcych, nadużywan ie s t r ony 
b ie rne j , a t akże t e błędy, k tó r e do języka 
p ra sy przeszły z „ jeżyka pa r ty jnego" . Ten 
wniosek skłania p r a c o w n i k ó w zespołu do za
jęcia się w przyszłości owymi swois tymi „ ję 
z y k a m i " pewnych g r u p społecznych. 

Wreszcie trzecia forma pracv, to poradnia 
j ęzykowa — służąca każdemu, k to się do niej 
zgłosi. Można z niej korzys tać t ak drogą li
stową, j ak telefoniczną. Powsta ła ona w r. 1946 
i właściwie nie można mówić o żadnych for
m a c h p ropagowania tej p r acy prócz tego, że 
wpisano do książki telefonicznej jej n u m e r 
i godziny dyżurów językoznawców. Obecnie 
najczęstszymi in t e re san tami są uczniowie. Na 
d rug im miejscu można pos tawić dz ienn ika rzy 
i p racowników wydawnic tw . Dokładnie nie 
można podać j aka jest profesja in te resantów, 
gdyż najczęściej w ogóle się nie przedstawiają . 
Można na tomias t powiedzieć, że w godzinach 
dyżurów^ (8—12), udziela sie od 40 do 50 porad . 
Ciekawsze p rob lemy językowe wyłonione tu
ta j , są po tem zazwyczaj o p r a c o w y w a n e i w 
formie a r t y k u ł ó w pub l ikowane w czasopiśmie 
„Naśa R e ć " lub w Radiowym Kąciku Języko
w y m . Ten ostatni zresztą ma już boga ty do
robek. Ukazał się właśn ie czwar ty t o m poga
danek . 

Na zakończenie war to jeszcze zaprezen to
w a ć dorobek j ęzykowy zespołu badawczego : 
Dole2äl, Vaha la : „Kapi to ly z p r a k t y c k é s ty -
l i s teky" , Novinâfsky Studijni Ûstav, 1959; Mi

lan J e l i nek : „O jazyce novin" , Rude P r a v o , 
1955, wreszcie p r a c a zbiorowa „O ćes t ine p ro 
Cechy" , Nov inâ f sky Studi jni Ûstav, 1960. 

Wspólne rozmowy w czasie wizyty, a p rze 
de wszys tk im nawiązan ie osobistego k o n t a k t u , 
pozwoli na stałą już obecnie w y m i a n ę do robku 
naukowego i jego ocenę, k tó ra będzie niewąt
pliwie c iekawa i pożyteczna dla dalszej p r acy 
badawcze j . 

Wizyta zapoczątkowała ponad to stałą wy
mianę informacj i o naszych ośrodkach , od 
roku 1962 sys tematycznie pub l ikowaną w Ze
szytach Prasoznawczych. 

(U) 

Ocena poprawności językowej Biuletynu 
Informacyjnego PAP 

Sekcja J ęzykowa KOBP opracowała ocenę 
języka Biu le tynu Informacyjnego PAP, którą 
p rzekazano za in t e re sowanemu zespołowi re 
d a k c y j n e m u w czasie całodziennego semina
r i u m w Warszawie w dniu 22 m a r c a 1961 r . 

Z inic ja tywą w tej sprawie , podyk towaną 
chwalebną t roską o poprawność językową 
rozpowszechnianych mater ia łów, zwróci ła się 
jeszcze w ubiegłym roku do Krakowskiego 
Ośrodka Badań Prasoznawczych — dyrekc ja 
Polskiej Agencj i P r a s o w e j . Badan i ami objęto 
t rzy miesiące 1960 roku , a mianowic ie : wrze
sień, październik i l istopad. Były to w chwili 
rozpoczęcia b a d a ń (grudzień I960) os ta tnie t rzy 
skończone miesiące. Od dnia 1. IX. do 30. XI . 
ukazało się 91 n u m e r ó w Biule tynu Informa
cyjnego. J a k o wystarczającą ich reprezen ta 
cję przyjęto na pods tawie dawnie jszych wy
n ików poszuk iwań metodologicznych 2/21 lo
sowo w y b r a n y c h n u m e r ó w tak, by tworzy ły 
one t rzy komple ty tygodniowe. Zakwal i f iko
w a n y do badan ia tekst , wynosi ł około 180 ar
kuszy. 

Sam kwes t ionar iusz uprzednio o p r a c o w a n y 
na pods tawie ponad ośmiu tysięcy niedosta t 
ków, w y k r y t y c h w wypowiedziach p rasowych , 
u sys t ema tyzowany wedle działów n a u k i o j ę 
zyku, a popa r ty typowymi p rzyk ładami , do
s ta rczono redakcj i P A P - u na ki lka dni przed 
spo tkan iem. Tu go powielono w dużej ilości 
egzemplarzy i rozdano wszys tk im za in tere
sowanym (nie wyłączając nawe t ko re sponden
tów a k r e d y t o w a n y c h za granicą) , co oczywiście 
wywar ło duży wp ływ na zor ientowanie się 
uczes tn ików spotkania w p rob lematyce oceny. 

Warszawskie spo tkan ie prowadzi ł prof, dr 
Zenon K l e m e n s i e w i c z , k t ó r y na wstę
pie zapoznał licznie zgromadzonych pracowni
ków PAP-u z metodą p rowadzonych b a d a ń nad 
poprawnośc ią językową teks tu Biule tynu. 

Całość mate r ia łu przygotowanego przez sek
cję językową, zawarła się w ośmiu szczegóło
wych referatach, poświęconych ko le jno : 

1) uchybien iom przeciw stosowności wyrazu 
(zapożyczenia, wyrazy na t r ę tne , neologizmy 
niepotrzebnie) . 

2) n iedos ta tkom frazeologicznym (wykoleje
nia związków łączliwych i s ta łych w s k u t e k 
kontaminac j i . lub w y m i a n y jednego sk ładnika 
na inny, niewłaściwie użyte przenośnie i po
równania , w y p a d k i n iezharmonizowanin for
macji frazeologicznych z całością wypowiedzi) , 

3) uchybien iom przeciw zwięzłości wypowie 
dzi (n iepotrzebne powtarzan ie tych samych 
wyrazów, tautologie, p leonazmy, werba lne i no 
mina lne s t r u k t u r y anal i tyczne) , 

4) uchybien iom przeciw eufonii (przede 
wszys tk im r y m y wewnęt rzne) , 

5) n iedos ta tkom f leksyjnym (n iekonsekwen
cje odmiany obcych nazwisk i nazw miejsco
wych) . 

6) n iedos ta tkom sk ładn iowym (zakłócenia 
związku zgody, rządu, przynależności , b łędne 
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użycie n iek tó rych p rzy imków i wskaźn ików 
zespolenia, n ieprawid łowe zas tosowanie zwrotu 
imiesłowego oraz nadużywan ie form s t rony 
biernej) , 

7) n ieprawid łowośc iom uk ładu wyrazów 
w zdaniu (umiejscowienie wskaźn ika zespole
nia , wyrazów uwyda tn ia jących oraz enkl i tyk) , 

8) b łędom or tograf icznym i i n t e r p u n k c y j n y m 
(pisanie łączne i rozdzielne „ n i e " i p rzy imków, 
oznaczanie l iczebników porządkowych , pisow
nia sk ró tów t y p u „ d r " i b łędne użycie p rzy-
imka) . 

Na zakończenie sekcja j ęzykowa KOBP 
przeds tawi ła uczes tn ikom spotkania specjalnie 
p rzygo towane zestawienie i lościowe wszystk ich 
n iedos ta tków językowych w y k r y t y c h w sied
m i u w y b r a n y c h n u m e r a c h Biu le tynu In forma
cyjnego P A P z września ub. r. (ogółem ponad 
1300 przykładów) . Z zestawienia wynika , że n a j 
częściej spo tykane uchybienia , to błędy inter
punkcy jne , uchybienia s łownikowe, n iedos ta tk i 
odmiany imion własnych oraz zakłócenia fra
zeologiczne. Po k a ż d y m z ośmiu refera tów od
b y w a ł y się dyskus je . Najbardziej zdecydowane 
zastrzeżenia zgłoszono wobec p ropagowanego 
ograniczenia zapożyczań wyrazów obcych oraz 
przec iw zasadzie odmieniania obcych imion 
własnych . 

Prof. Klemensiewicz, wyjaśniając zgłoszone 
wahan ia , zaproponował uczes tn ikom spotkania , 
b y w czasie p racy notowal i różne wątpl iwości 
i przesyłal i je do redakcj i Języka Polskiego 
lub Poradn i Językowej KOBP, a niewątpl iwie 
o t rzymają s t amtąd w k ró tk im czasie wyczer
pujące odpowiedzi . Zaś w sprawie nazwisk 
i nazw obcych, z k tó rymi s tyka się Agencja 
po raz pierwszy, zajął s tanowisko, by jeśli nie 
ma czasu na py tan ie o radę językoznawcy, 
dz iennikarze opieral i się na w ła snym poczuciu 
j ęzykowym, nie rezygnując wszakże ze zgło
szenia p rob lemu do Języka Polskiego lub k o 
mi te tu Kul tu ry Języka PAN w ceiu zapobie
żenia u t rwa len iu ewentua ln ie b łędnych form. 
Wyraził również przekonanie , że pożytecznie 
by było zorganizować za ki lka miesięcy na
s tępne podobne spotkanie , co z ochotą podjął 
w pożegna lnym słowie dyrek to r Polskiej Agen
cji Prasowej red. Hofman. Materiały konfe
rencj i wyda ła w b iu le tynie Agencja P rasowa . 

Szczecińska sesja prasoznawcza 
W uroczystej sesji prasoznawcze] , zorgani

zowanej z okazji 300-lecia P r a s y Polskiej 
w Szczecinie (7 maja 1961) wzięli udział przed
stawiciele KOBP — I. T e t e 1 o w s k a i P. 
D u b i e l . 

Zgodnie z życzeniem szczecińskiego oddziału 
SDP — I. Tete lowska wygłosiła referat , k tó ry 
w skrótowej formie oinówił wyniki anal izy za
war tośc i dzienników, wydawanych na Ziemiach 
Zachodnich, p rzeprowadzonej przez Pracownie 
Teorii P ra sy KOBP. Pre legentka skupi ła się 
p rzede wszys tk im na t rzech pa r ty jnych dzien
n ikach Wybrzeża i omówiła (prócz niezbędnej 
cha rak t e ry s tyk i metody) kilka wydzie lonych 
kategori i t ema tycznych w ujęciu geograficz
nym, a także stopień krytyczności i anon imo
wości wymien ionych pism. 

Niezwykle żv\va dvskus.ia — mimo iż audy
to r ium stanowil i przede wszystkim dziennika-
rzc -p rak tycy — skupiła się na p rob lemach me
todologicznych. Pos tu lowano m. in. dokonanie 
anal izy bardzie j szczegółowej (zastosowana 
analiza wydzielała około 100 kategorii) rozwar
stwiającej np . ka legor ię . . tematyka m o r s k a " 
t a k na g rupy rodzajów dziennikarskich , j ak 
i na . .pod- tematykę" , pos tu lowano uzupełn ie
n ie anal izy w y d a ń pods tawowych analiza mu
tacji i dodatków, w k tó rych należy szukać 
uzupełn ienia t ema tyk i brakującej ' (np. rolnej), 
a ponad to w y s u w a n o konieczność p o r ó w n y w a 
nia s t r u k t u r y t reści i funkcji gazet par ty jnych , 

w y d a w a n y c h j ako j edyne pismo wojewódzkie 
i j ako j edno z dwóch lub t rzech. 

Red. P. D u b i e i zapoznał z eb ranych n a 
sesji z b a d a n i a m i socjologicznymi p rasy , p o 
d e j m o w a n y m i przez KOBP. 

Mimo uroczystego c h a r a k t e r u spotkania , dla 
p rasoznawców było ono niezwykle cenne pod 
względem roboczym, gdyż umożliwiło bodajże 
pierwszą t ak szeroką w y m i a n ę poglądów na 
t ema t nowej me tody dokonywan ia ocen za
war tośc i gazet. 

(ii) 

W sprawie archiwalizacji 
akt prasowych 

Działalność komis j i dla organizacj i a rch i 
wów p ra sowych przy Naczelnej Dyrekcj i Ar
chiwów Pańs twowych , rozpoczęta w 1959 r. 
z in ic ja tywy Krakowskiego Ośrodka B a d a ń 
Prasoznawczych , czyni powolne, ale widoczne 
postępy.*) Rozesłana w jesieni 1959 r. ank ie ta 
do poszczególnych w y d a w n i c t w p rasowych i re
dakcj i z t e r m i n e m zwTrotu wype łn ionych kw e
s t ionar iuszy do końca 1959 г., dała ty lko czę
ściowe wyn ik i w zakres ie redakcj i podległych 
RSW „ P r a s a " . Również rozesłany w połowie 
1960 r. p ro jek t w y k a z u akt (trwałej war tośc i 
naukowej ) w ydaw n ic tw p rasowych i redakcj i , 
znalazł właściwy oddźwięk w wydawnic twach 
prasowych , na tomias t min ima lny w redakc jach , 
a na naznaczoną 4 lutego br . konferencję dla 
p rzedysku towan ia tego wykazu — żadna re
dakcja nie nadesła ła swych uwag, ani nie de
legowała przedstawiciel i . 

Konferencja 4 lutego, k tóre j przewodniczył 
doc. dr M. T y r o w i с z. odbyła się w War
szawie i uchwali ła projekt wykazu akt ka t e 
gorii A dla w y d a w n i c t w oraz u tworzyła pod
komisję dla rozpatrzenia zagadnień wvkazu 
akt „ A " w redakc jach . Podkomis ja odbyła swą 
na radę , w związku z czym przygo towano nową 
a l t e rna tywę pro jek tu wykazu akt ka teg . . ,A" 
w redakc jach . Z ramienia KOBP był delego
w a n y do powyższej podkomisj i red. d r St. P e 
t e r s . Pro jek t ten został p r z e d y s k u t o w a n y 
i uchwalony na kole jnym IV posiedzeniu peł
nej Komisji dla organizacji a rch iwów p r a s o 
wych w Warszawie . 

Na pods tawie przyjętego pro jektu . Naczelna 
Dyrekcja Arch iwów wyda obowiązujące od 
1962 r. wszystkie wydawnic twa p rasowe i r e 
dakcje, zarządzenia wykonawcze do rozporzą
dzenia Rady Minis t rów z dn. 19 lutego 1957 r. 
o pods t awowym zasobie a r ch iwa lnym (Dzien
nik Ustaw Nr 12 1957. poz. 66). W ten sposób 
koncepcja archiwalizacj i akt: p rasowych w Pol
sce, zainicjowana przez Krakowski Ośrodek 
Badań Prasoznawczych dobiega do pomyślnego 
zakończenia i s tanowić bodzie n iewątpl iwie 
wzór dla innych pańs tw demokracj i ludowych, 
a być może i na Zachodzie . 

Prof. Nixon, przewodniczący a m e r y k a ń s k i e j 
federacji ins ty tu tów prasoznawczveh w czasie 
swej konferencj i (5. IV. iflfJi) w KOBP wyrazi ł 
gorące u z m n i e dla fei akcji w Polsce i ^twier
dził, że p róby jej realizacji w USA nawet w fa
zie cząstkowej natrafiają na n ieprzezwyciężone 
t rudnośc i . 

(mt) 

Posiedzenie AÏERI 
w Szwajcarii 

Trzecie ogólne nosiedzenie Association In 
te rna t iona le des Etudes et Recherches sur-
Informat ion odbyło się 19 i 20 czerwca 1961 
roku w Vovev w Szwajcari i . Brało w nim 
udział 20 delegacji kra jów-członków w tym 
liczna, bo czteroosobowa grupa polska, w skład 

*) Por . no t a tkę sprawozdawczą: . .Początki 
archiwalizacj i ak t p r a s o w y c h " w Zeszytach 
Prasoznawczych, n r 4, 1960, s. 105. 

8* 
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której wchodził prof. M. K a f e l (Uniwersytet 
Warszawski) red., red. I. T e t e l o w s k a i St. 
P e t e r s (Krakowski Ośrodek Badań Praso-
znawczych) oraz mgr A. S i c i ń s k i (Polskie 
Radio). KOBP był reprezentowany w obradach 
AIERI po raz pierwszy. 

Jeśli już mowa o uczestnikach obrad, warto 
podkreślić rozwój ilościowy Stowarzyszenia. 
Obecnie skupia ono 20 krajów europejskich, 
7 Ameryki Łacińskiej, 2 Ameryki Północnej, 
3 afrykańskie i 9 azjatyckich. Na szczególną 
uwagę zasługuje napływ do Stowarzyszenia 
Krajów Nowych, w których (odwrotnie jak to 
było w Europie i Stanach Zjednoczonych) roz
wój środków informacji masowej dokonuje się 
równolegle z nauką o nich — więcej, jest ona 
jego siłą napędową. 

Obrady toczyły się w trzech formach: 
pierwsza to zamknięte spotkania Komitetu Wy
konawczego; druga — posiedzenia ogólne (prze
wodniczył im prof. R. Nixon) i trzecia — po
siedzenia naukowe czterech sekcji: socjo-psy-
chologicznej, historycznej, prawno-politycznej 
i ekonomiczno-technicznej. Charakteryzując 
obrady można powiedzieć, że treścią spotka
nia, mimo wygłoszonych referatów naukowych, 
mimo przybycia światowych sław nauki o środ
kach masowej informacji (w obradach brał 
udział m. in. Paul Lazarsfeld, Jacques Kayser, 
Francesco Fatorello, Roger Clausse, R. Nixon) — 
były przede wszystkim sprawy organizacyjne 
i krvlyczna ocena dotychczasowej działalności 
AIERI. 

W wyniku dokonanej oceny, a także w wy
niku ustąpienia dotychczasowego sekretarza 
generalnego Fernanda Terroru, poczyniono 
szereg zmian organizacyjnych. A więc przede 
wszystkim sekretarzem generalnym został prof. 
Maarten Rooj z Amsterdamu. Wraz zaś z jego 
wyborem zatwierdzono przeniesienie do Am
sterdamu siedziby sekretariatu i postanowiono 
przemyśleć projekt uczynienia z Gazette orga
nu AIERI. 

Zgromadzenie ogólne zatwierdziło ponadto 
wniosek prezydium, dotyczący przyjęcia na 
członka stowarzyszenia Wydziału Dziennikar
skiego Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku 
i Sekcji Prasoznawczej Związku Prasy Nie
mieckiej NRD. Prof. Budzislawski wszedł rów
nież do zarządu AIERI. 

Również w czasie obrad posiedzenia ogól
nego wygłosił przemówienie prof. Paul La
zarsfeld, podkreślając rolę instytucji między
narodowych, które umożliwiają wymianę 
w dziedzinie myśli naukowej; w interesującym 
zaś zgromadzonych przypadku dostarczają wie
dzy o zachowaniu się odbiorców prasy, radia 
i telewizji w różnych krajach. 

W obradach sekcji psycho-socjologicznej 
wystąpił z obszernym referatem prof. Rober 
J. E. Silvey — dyrektor badań BBC, oraz prof. 
Percv н. Tannenbaum z Instytutu Badań Ko
munikacji Uniwersytetu w Illinois. Wystąpie
nie pierwszego z prelegentów dostarczyło cie
kawych danych o organizacji BBC, co w za
sadzie było ilustracją tezy o konieczności unie
zależnienia radia od poszczególnych ścierają
cych się grup finansowych i zmieniających się 
rządów. W warunkach bowiem prywatnej wła
sności środków komunikowania z konieczności 
narusza się prawo odbiorcy do otrzymania ta
kich treści, które odpowiadałyby jego indy
widualnym potrzebom. Dostarcza mu się bo
wiem albo treści dostępnych wszystkim, ale 
spłyconych, mało ważnych i mało wartościo
wych, albo też treści odpowiadających co 
prawda większości, ale wykluczających indy
widualne potrzeby grup. Prof. Silvey widzi 
w tym zjawisku ograniczenie wolności słowa, 
ujęte jednak nie od strony tego, kto to słowo 
wypowiada, ale od strony tego, któremu ode
brane jest prawo do otrzymania należnych mu 
wartości. 

Drugi z prelegentów, prof. Tannenbaum 

omówił wyniki swych badań nad wpływem 
na odbiorców quasi międzynarodowego języka 
barw. Ponadto w Sekcji tej rozważono potrzebę 
ujednolicenia podstawowych metod i technik 
badawczych, co z kolei umożliwiłoby porów
nywanie wyników badań przeprowadzanych 
w różnych krajach, społecznościach i kultu
rach. 

Pozostałe Sekcje główny nacisk położyły na 
sprawy organizacyjne. Sekcja ekonomiczno-
techniczna przedstawiła ponadto 17-działowy 
projekt klasyfikacji przedmiotu swego zainte
resowania. 

Spoglądając po zakończeniu obrad na całość 
przedstawionych i przedyskutowanych zagad
nień trzeba stwierdzić, że prócz ^niewątpliwej 
wartości tego rodzaju obrad i spotkań, rozsze
rzających wymianę doświadczeń, szczególnie 
w dziedzinie stosowanych metod, należałoby 
sobie życzyć, by Stowarzyszenie jak najszyb
ciej uporało się z trudnościami organizacyjny
mi i głównym celem jego międzynarodowych 
zgromadzeń stały się sprawy warsztatowe i na
ukowe, (it) 

Posiedzenie 
Sekcji Prasoznawczej SDP 

W ramach cyklu prelekcji, których celem 
jest zapoznanie warszawskiego środowiska 
dziennikarskiego i prasoznawczego z badania
mi i założeniami teoretycznymi Krakowskiego 
Ośrodka Badań Prasoznawczych — odbyło się 
w czerwcu br. posiedzenie Sekcji Prasoznaw
czej SDP, na którym kierownik Pracowni So
cjologicznej mgr Władysław K o b y l a ń s k i 
przedstawił referat o badaniach nad czytelnic
twem prasy. Tekst tego referatu publikowany 
będzie w sprawozdaniach Krakowskiego Od
działu Polskiej Akademii Nauk. 

W dyskusji nad referatem zabierali głos 
liczni przedstawiciele warszawskiego środowi
ska dziennikarskiego. Mówiono o potrzebie 
ujednolicenia metod oraz aparatu pojęciowego 
w badaniach nad prasą, o użyteczności badań 
nad czytelnictwem dla studiów nad historią 
prasy. 

Zebrani zadali prelegentowi szereg pytań, 
dotyczących socjologicznych badań nad prasą. 
Duże zainteresowanie wywołało omówienie wy
ników badań nad potrzebą prasy regionalnej 
u mieszkańców ziem górskich, które przep#o-
wadzono w 1959 r. w ramach prac KOBP. 

(jmp) 

GOŚCIE ZAGRANICZNI W KOBP 
Wizyta sekretarza 
Ambasady Rumuńskiej RL 

Gościł w KOBP (16. XII. 1960) Emilian Man-
ciur. III sekretarz Ambasady Rumuńskiej 
w Warszawie. Celem jego wizyty było zapo
znanie się z organizacją, działalnością i plana
mi rozwoju KOBP i przekazanie uzyskanych 
wiadomości Stowarzyszeniu Dziennikarzy Ru
muńskich, które zamierza również organizować 
badania nad prasą. W spotkaniu z gościem 
wzięli udział dyrektor i sekretarz naukowy 
oraz kierownicy Pracowni KOBP. Gościowi 
udzielono szczegółowych informacji na temat 
organizacji Ośrodka i poszczególnych jego pra
cowni, zapoznając go z problematyką badań 
naukowych, prowadzonych w KOBP i ze spo
sobem ich przeprowadzania, wreszcie — poin
formowano o planach na przyszłość. 

Ze swej strony kierownictwo KOBP zapro
ponowało sekretarzowi Ambasady Rumuńskiej 
ułatwienie nawiązania kontaktu z dziennika
rzami rumuńskimi i rozpoczęcie współpracy 
w dziedzinie badań nad prasą. W rezultacie 
tej konferencji E. Manciur otrzymał szczegó
łowe materiały informacyjne o KOBP i artykuł 
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o działalności KOBP i kierunkach jego badań, 
przeznaczony do prasy rumuńskiej. 

Gość z Tunisu 
W dniach 28—31. XII. 1960 r. odwiedził KOBP 

Smail Boulahi, redaktor dziennika Al Amal 
w Tunisie, interesujący się prasą, a także pra-
soznawstwem w Polsce. W czasie spotkania 
z Kolegium KOBP i w ciągu kilku konferencji 
z kierownictwem KOBP i kierownikami Pra
cowni, poinformowano gościa o strukturze 
i działalności KOBP (zarówno naukowo-badaw
czej jak i wydawniczej), zapoznano go z wy
dawnictwami KOBP, a z drugiej strony uzy
skano interesujące informacje na temat czytel
nictwa prasy w Tunisie. 

Wizyta z Jugosławii 
17 lutego 1961 odwiedził KOBP wiceprezes 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Jugosłowiańskich, 
M. Culinocić. Gość interesował się organizacją 
i działalnością KOBP, pragnąc przekazać wia
domości o tym dziennikarzom jugosłowiań
skim nie posiadającym jeszcze takiej placów
ki. Został szczegółowo poinformowany o struk
turze KOBP, tematyce у ego prac i wynikach 
prac dotychczasowych, jak również zamierze
niach na przyszłość. Zapoznał się on z wy
dawnictwami KOBP. 

(im) 
Pobyt Prof. R. B. Nixona 

W dniach 5 i 6 kwietnia 1961 roku gości
liśmy w Krakowie Raymonda B. Nixona, prze
wodniczącego AIERI, profesora dziennikarstwa 
na uniwersytecie w Minnesota (Minneapolis), 
redaktora naczelnego Journalism Quarterly. 
Wraz z małżonką wizytował on polskie dy
daktyczne i badawcze ośrodki prasoznawcze, 
a także zwiedzał nasz kraj. 

W czasie pobytu w Krakowie, prof. R. Ni
xon wygłosił dwa odczyty: jeden — w gronie 
pracowników Krakowskiego Ośrodka Badań 
Prasoznawczych, omawiający kierunki badań 
nad prasą w Stanach Zjednoczonych; drugi — 
w Klubie Dziennikarzy o potrzebie badań nad 
prasą. Ciekawa jest klasyfikacja i periodyzacja 
tych badań przeprowadzona przez prelegenta. 

Otóż wyróżnił on trzy zasadnicze ich kie
runki i okresy: pierwszy (lata 1920 i wcześniej) 
ściśle związany z rozwojem szkół dziennikar
skich, kiedy to organizacja badań spoczywała 
wyłącznie na uniwersytetach, a ich tematyka 
nie wykraczała poza historię i częściowo lite
raturę, zaś badacze byli równocześnie nauczy
cielami adeptów dziennikarstwa. 

Kierunek drugi (lata 1920—1939) to badania 
socjologiczne i psychologiczne nad odbiorem 
masowej informacji, rozwijające się pod wpły
wem wzrastającego po pierwszej wojnie świa
towej zainteresowania skutecznością oddziały
wania propagandy politycznej, pod wpływem 
wzrastającej popularności kina (szczególnie 
wśród dzieci), a także pod wpływem rozwoju 
radia. Wraz z rozwijającą się koncentracją 
i komercjalizacją, a więc konkurencją wśród 
właścicieli środków masowego przekazu, zapo
trzebowanie na badania dostarczające poznanie 
odbiorcy rośnie. 

Wreszcie kierunek i okres trzeci (po roku 
1939) charakteryzuje się — zdaniem prof. R. Ni
xona — połączeniem wymienionych poprzednio 
koncepcji. Łączy się to z faktem, że szkoły 
dziennikarskie wychowały już nie tylko dzien
nikarzy, ale i badaczy. Pojawił się więc nowy 
typ naukowca, łączącego zainteresowania kilku 
dyscyplinami, których metody dają pełne po
znanie prasy, a także naukowca, będącego jed
nocześnie dziennikarzem-praktykiem. 

Druga prelekcja R. B. Nixona miała cha
rakter propagandowy — omówił on metodę 
i problematykę badań nad masową informacją 

a przede wszystkim ich potrzebę i przydatność 
dla praktyki. 

Wizyta zapoczątkowała stałą, systematyczną 
wymianę czasopism, książek i innych wydaw
nictw o prasie, radiu i telewizji i co najważ
niejsze współpracę w dziedzinie wymiany my
śli naukowej. 

(it) 

Wizyta wydawców jugosłowiańskich 
21 września 1961 przy okazji pobytu w Kra

kowskim Wydawnictwie Prasowym i krakow
skich redakcjach grupa prasowych wydawców 
jugosłowiańskich, bawiąca w Polsce jako go
ście Zarządu Głównego RSW „Prasa", zapo
znała się z działalnością Ośrodka Badań Pra
soznawczych. W skład delegacji wchodzili: 
D. К 1 a d a r i n, dyrektor zespołu pism ,,Vje-
snik" z Zagrzebia, M. G a j i ć, dyrektor dzien
nika Oslobodjenje z Sarajewa, M. F i 1 i p o-
v i ć, dyr. pisma Vece z Lubiany i M. D j u-
k o v i ć, dyrektor dziennika Pobeda z Tito-
gradu. 

Informacji o podejmowanych pracach ba
dawczych udzieliła p. o. dyr. KOBP Irena 
Tetelowska. Goście szczególnie interesowali się 
badaniami socjologicznymi nad czytelnictwem 
i ich wykorzystaniem przez wydawnictwa i re
dakcje. 

(i) 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
KOBP pozostaje w stałym kontakcie z licz

nymi instytucjami oraz czasopismami praso-
znawczymi za granicą. W okresie sprawozdaw
czym prowadzono wymianę publikacji i kore
spondencję z następującymi krajami: 

Anglia — Związek Dziennikarzy i redakcja 
organu związkowego The Journalist, Londyn. 

Berlin Zach. — Instytut Publicystyki. 
CSRS — redakcja czasop. Novinàfsky Sbor-

nik, Praga oraz Novinàfsky Studijny Ustav, 
Bratysława. 

Francja — Centre International d'Enseigne
ment Supérieur du Journalisme, Strasburg oraz 
redakcje L'Echo de la Presse et de la Publicité, 
Etudes de Presse et Sondages, Paryż. 

Holandia — redakcja Gazette, Amsterdam. 
NRD — Wydział Dziennikarstwa na Uni

wersytecie im. Karola Marksa w Lipsku i re
dakcja Zeitschrift für Journalistik (tamże) oraz 
Związek Dziennikarzy i redakcja organu związ
kowego Neue Deutsche Presse, Berlin. 

NRF — Instytut Publicystyki przy Uniwer
sytecie w Monastyrze. 

USA — Newsprint Information Comitee. No
wy Jork oraz redakcje Editor and Publisher, 
Journalism Quarterly i Search. 

ZSRR — Wydział Dziennikarski Uniwersy
tetu w Leningradzie. 

Rozpoczęto starania o nawiązanie kontaktów 
z instytucjami prasoznawczymi w innych kra
jach. 

(im) 

PERSONALNE 
W zastępstwie red. Ignacego K r a s i c k i e -

g o, przebywającego w Rzymie w charakterze 
korespondenta Agencji Robotniczej, od stycz
nia br. obowiązki dyrektora KOBP pełni red. 
Irena T e t e l o w s k a , która w bieżącej ka
dencji została wybrana członkiem Prezydium 
Zarządu Oddziału SDP w Krakowie oraz człon
kiem Zarządu Głównego SDP. 

* 
W listopadzie 1960 r. stanowisko sekretarza 

naukowego objęła adiunkt Uniwersytetu Ja
giellońskiego dr Irena M a l i n o w s k a . 

* 
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Po tragicznym zgonie kierownika P'racowni 
Socjologicznej mgra Władysława K o b y l a ń 
s k i e g o , funkcję stałego konsultanta nauko
wego Pracowni podjął doc. dr Zygmunt G o s t-
k o w s k i z Uniwersytetu Łódzkiego. Działal
ność etatową w Pracowni Socjologicznej roz
począł mgr Wacław M a k a r c z y k . 

* 
Od kwietnia 1961 obowiązki asystenta Pra

cowni Teorii i Praktyki Prasy pełni red. Paweł 
D u b i e l . * 

W listopadzie 1960 r. etat bibliotekarski 
objęła p. Helena R y b c z y ń s k a . 

* 
We wrześniu 1960 r. zapadła decyzja o po

wołaniu Rady Naukowej Ośrodka. Przystąpiono 
do jej organizowania. 

ODZNACZENIA 
Uchwałą Rady Państwa zostali odznaczeni 

z okazji 300-lecia prasy polskiej za zasługi 
w dziedzinie dziennikarstwa i publicystyki: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol
ski tow. Ignacy K r a s i c k i , dyrektor KOBP. 

Złotym Krzyżem Zasługi tow. Jerzy К о-
s z a ł e k, kierownik Sekcji Nakładów Krakow
skiego Wydawnictwa Prasowego, stały współ
pracownik KOBP. 

* 
Uchwałą Prezydium Rady Narodowej miasta 

Krakowa zostali odznaczeni Złotymi Odznaka
mi „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa": 

tow. Edmund K r ó l , dyrektor Krakowskie
go Wydawnictwa Prasowego, członek Kolegium 
KOBP oraz Komitetu Redakcyjnego Zeszytów 
Prasoznawczych, 

tow. Jacek A d o l f , stały współpracownik 
KOBP. 



S P R A W O Z D A N I A I I N F O R M A C J E 

W rocznicę powstania „Iskry" 

W pierwszym tegorocznym zeszycie 
kwartalnika Zeitschrift für Journalistik, 
wydawanego od niedawna przez wydz. 
dziennikarski Uniwersytetu im. Karola 
Marksa w Lipsku, Bernhard Jahnel opu
blikował rozprawę poświęconą począt
kom leninowskiej Iskry pt. Zur Heraus
gabe der Leninschen „Iskra" in Deutsch
land. Autor zwraca we wstępie uwagę, 
że wiele szczegółów o wydawanej nie
legalnie gazecie na zawsze pozostanie nie
znanych. Jednak wiadome fakty stano
wią istotny przyczynek dla historii i prak
tyki prasy socjalistycznej. 

Jahnel podaje, iż Lenin uwzględniał 
doświadczenia niemieckiej socjaldemo
kracji w zakresie wydawania nielegal
nej prasy partyjnej. W artykułach pi
sanych w r. 1899 dla Raboczaja Gazeta 
przypomniał SPD-owskie pismo Sozial
demokrat, które dzięki świetnie działa
jącej konspiracyjnej „czerwonej poczcie 
polowej" systematycznie docierało z za
granicznych miejsc wydawania (Zurych, 
Londyn) do odbiorców w Niemczech. 

W sierpniu r. 1900 przeforsował Le
nin podczas prowadzonej w Szwajcarii 
dyskusji z Plechanowem i grupą „Wy
zwolenie Pracy" swój plan wydawania 
wspólnie nielegalnej gazety w Niemczech. 
Z jednej strony nie chciał bowiem, by 
przebywający w Szwajcarii Plechanow 
miał bezpośredni wpływ na pismo, z dru
giej zaś słusznie przewidywał, że Ochra
na inwigilowała przede wszystkim ten 
kraj, który stanowił centrum politycz
nej emigracji. Jednak decydującym ar
gumentem na poparcie stanowiska Le
nina była siła i doświadczenie niemiec
kiego ruchu robotniczego, od którego 
można było oczekiwać poważnej pomocy. 

Między 4 a 6 września 1900 spotkał się 
Lenin w Norymberdze z czołowym so
cjaldemokratą bawarskim Adolfem Brau
nem. Spotkanie z Julianem Marchlew
skim (Karskim) przypadło na okres mię
dzy sierpniem i grudniem. Marchlewski 
przebywał wówczas w Monachium i od

grywał w lewicy socjaldemokratycznej 
kierowniczą rolę. Ci towarzysze oraz Kla
ra Zetkin (terminu jej spotkania z Le
ninem nie udało się ustalić) nawiązali 
kontakty Lenina z innymi, u których na
stępnie przebywał i w, mieszkaniach któ
rych redagowano Iskrę. Jahnel wymie
nia nazwiska i adresy właściciela sklepu 
tytoniowego w Norymberdze, restaura
tora w Monachium i lekarza w tamtej
szej dzielnicy Schwabing. Konspiracyjne 
doświadczenie SPD nakazywało ukrywać 
się, prowadzić korespondencję z zagra
nicą właśnie pod takimi „mieszczański
mi" adresami. Wpływy zaś socjaldemo
kracji wśród niemieckiego drobnego ku-
piectwa i inteligentów, były wówczas 
stosunkowo szerokie. 

Jahnel przypuszcza, iż w staraniach 
o drukarnię dla nielegalnej Iskry mógł 
pośredniczyć wydawca druków SPD i po
seł do Reichstagu z jej mandatu J. H. W. 
Dietz, który drukował legalną Zorzę. Nie 
chciał jednak mieć bezpośrednio niczego 
wspólnego z drukiem Iskry, do tego stop
nia, że osobiście pilnował, by żaden ma
teriał Iskry nie korespondował z tek
stami zamieszczonymi w Zorzy. 

Nie wiadomo, czy Lenin od początku 
zamierzał — np. ze względów konspi
racyjnych — drukować Iskrę poza mo
nachijską siedzibą redakcji. Poza Bawa
rią, gdzie szykany policyjne były mniej 
ostre niż w Prusach, najbardziej odpo
wiedni był Lipsk. Koncentrował się tam 
przemysł poligraficzny, a ponadto lewica 
socjaldemokratyczna była bardzo silna. 
Ukazywało się bojowe pismo lewicy 
Leipziger Volkszeitung, w którym rewo
lucyjną publicystykę uprawiali Róża Lu
ksemburg, Franz Mehring, Karl Lieb
knecht i Julian Marchlewski. 

W wiosce Probstheida, nie wchodzącej 
wówczas jeszcze w obszar miasta Lip
ska, wydawano małą robotniczą gazetkę 
sportową. W tejże drukarence Hermanna 
Rauha ukazał się pierwszy, a być może 
także drugi numer Iskry. Zecerem był 
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polski socjaldemokrata Józef Blumen-
feld (Cwietow, Raznocwietow). W Lip
sku zwano go Werner, zameldowany był 
prawdopodobnie pod nazwiskiem Nuss-
perl. 

Jahnel prostuje podawaną uprzednio 
datę wydania pierwszego numeru Iskry — 
24 grudnia 1900. Nowsze badania wyka
zały, że wtedy zakończono tylko skład 
i łamanie, druk zaś został zakończony 
dopiero w styczniu 1901 roku. Potwierdza 
to korespondencja Lenina z P. B. Axel-
rodem i W. P. Noginem. Korespondencja 
ta wskazuje też na d e c y d u j ą c y 
i b e z p o ś r e d n i udział Lenina zarów
no w pracach redakcyjnych, jak i tech-
nicznodrukarskich nad Iskrą. 

Po wydaniu jednego ew. dwóch nume-

W ramach tegorocznego jubileuszu 
prasy w krakowskim Muzeum Lenina 
otwarta była przez okres trzech miesięcy 
wystawa prasy krakowskiej. W jej zor
ganizowaniu uczestniczyły również: Bi
blioteka Jagiellońska oraz Archiwum 
Państwowe Województwa i m. Krakowa. 
Ekspozycja w intencji organizatorów 
miała ilustrować rozwój postępowej pra
sy krakowskiej w minionym 300-leciu. 
Temat szeroki i zamierzenie ambitne. 
Z powodu jednak braku opracowań mo
nograficznych i bibliograficznych zadanie 
nie było łatwe do wykonania, tym bar
dziej, że organizatorzy koniecznie chcieli 
pokazać wszystko — od Merkuriusza Pol
skiego aż po pisma ukazujące się aktu
alnie. Stąd powstały liczne, niestety waż
ne, opuszczenia. 

Najbardziej poprawnie wypadły w ek
spozycji okresy: 1846—48, 1861—1864 oraz 
lata powstawania i rozwoju rewolucyjnej 
prasy robotniczej. Odnośnie okresu Rze
czypospolitej i Wiosny Ludów można by 
wysunąć jako uzupełnienie nieco większy 
zestaw aktualnej literatury politycznej 
o charakterze opiniotwórczym, kto wie, 
czy nie o szerszym zasięgu oddziaływania 
niż periodyki. Na wystawie eksponowano 
tekst przemówienia Karola Marksa z 22 II 
1848 w sprawie Polski, pierwszy nr Dzien
nika Rządowego Narodowego Rzeczypo
spolitej Polskiej z pomieszczoną w nim 
odezwą do obywateli Krakowa w spra
wie poparcia rewolucji oraz kilka ulo-
tek-listów gończych za powstańcami. 

W gablocie znalazły się również po
wstałe w tym okresie pisma: Dziennik 
Polityczny, Świstek, Osa, Wieśniak. Wia-

rów drukowanie Iskry przeniesiono do 
Monachium, a w kwietniu r. 1902 do 
Londynu, prawdopodobnie ze względu na 
wzmożone szpiclostwo policji. 

Zakończenie rozprawy poświęcił Jah
nel organizacji transportu Iskry za po
mocą socjaldemokratów niemieckich. Au
tor przyjmuje, że rola ich była znacznie 
większa niż można to niezbicie stwier
dzić na podstawie korespondencji Lenina, 
Krupskiej oraz materiałów z tzw. pro
cesu królewieckiego przeciw socjaldemo
kratom (w r. 1904), których aresztowano 
na podstawie donosu policji carskiej. 
Materiał dowodowy w procesie stanowiły 
numery Iskry z czasu „starej", leninow
skiej redakcji gazety. 

Opr. Pawel Dubiel 

domo, że w roku 1848 narodził się Czas, 
jedyne wydawnictwo, które przeżyło inne 
pisma powstałe w okresie względnej swo
body słowa drukowanego. Czas, ściśle 
związany ze wstecznym nurtem myśli po
litycznej, uzurpował sobie prawo do kie
rowania opinią ziemiaństwa i mieszczań
stwa krakowskiego. Wydawano jednak 
współcześnie kilka pism opozycyjnych do 
Czasu i łamiących porządek propagowany 
przezeń (m. in. Kraj Gumplowicza). Ten 
ciekawy rozdział rozwoju postępowej 
prasy i myśli polityczno-społecznej kra
kowskiego ośrodka, nawet nie został na
szkicowany. Okres 1861—63 przypom
niano Wolnością, Naprzodem i Partyzan
tem, pismami „czerwonych" wydawanymi 
w Krakowie. 

Okres powstawania prasy robotniczej 
wypadł pełniej. Na pewno wzbudził duże 
zainteresowanie u zwiedzających zbiór 
prasy krakowskiej (i innej), z którą 
współpracował Lenin. Na czołowym miej
scu eksponowano Więźnia Politycznego — 
organ Związku Opieki nad Więźniami 
Politycznymi, którego przewodniczącym 
w Krakowie był dr Adam Marek a człon
kiem Lenin. W jednej z gablot można 
było zobaczyć oryginalną kartę składko
wą Lenina oznaczoną nr 179 z 1914 r. 
Z wcześniejszych lat zgromadzono pisma 
SDKPiL — Czerwony Sztandar, Z pola 
walki, prasę PPS, prasę związkową, sa
tyrę polityczną i antyklerykalną. Zilu
strowany został również wpływ rewolucji 
1905 r. na nasze dzienniki i czasopisma. 

Czy jednak fragment ekspozycji ilu
strujący najważniejsze wydawnictwa te
go okresu zorientował o dorobku Kra-

Z dziejów prasy krakowskiej 
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kowa na tle ogólnopolskim? Raczej — 
nie; wystarczy wziąć do ręki tom 
Ż. K o r m a n o w e j „Materiały do bi
bliografii druków socjalistycznych 1866— 
1918", by przekonać się, że środowisko 
krakowskie było ważnym ośrodkiem wy
dawniczym dla wszelkiego rodzaju litera
tury socjalistycznej, a po Warszawie, naj
większym ośrodkiem wydawniczym prasy 
robotniczej lat 1866—1918. 

Kraków nie pozostał w tyle i w okresie 
międzywojennym. Środowisko tutejsze do
starczało nie tylko bazy drukarskiej, ale 
podejmowało również ciekawe inicjatywy 
wydawnicze. Chyba najpełniej i najpo-
prawniej jest ilustrowany na omawianej 
wystawie właśnie ten okres. Obok pism 
rad delegatów, egzemplarzy Orki (pierw
sze w Krakowie pismo komunistyczne 
z 1921), Pługa w szerokim zakresie re
prezentowane są tu pisma organizacji 
robotniczych, chłopskich, związków mło
dzieżowych, literackie. Mocno podkre
ślono moment walki prasy z faszyzacją 
kraju. 

Cechą charakterystyczną dziennikar
stwa krakowskiego jest wielość i różno
rodność pism o charakterze profesjonal
nym. Przekonuje już o tym lektura sta
rych roczników „Kalendarza krakowskie
go" J. Czecha. Ich charakter polityczny 
jest różnorodny. Obok zamaskowanych 
organów — transmisji klas posiadających 
były to często pisma o charakterze try
bun wyzyskiwanych mas urzędniczych, 
dozorców, piekarzy, służących, emerytów 
i in. Niestety pisma te nie znalazły miej
sca na omawianej wystawie. Podobnie — 
milczeniem potraktowano wydawnictwa 
kleru. A i tu przecież był szereg wy
dawnictw (głównie przeznaczonych dla 
czytelnika ludowego) o tendencjach po
stępowych. 

Wystawa w Muzeum Lenina, mimo 
tych niedociągnięć, spełniła swe zadanie 
przynajmniej w zakresie popularyzacji 
minionych dziejów prasy wśród szero
kich rzesz społeczeństwa. 

Sylwester Dziki 

Wystawa lelewelowska w Bibliotece Jagiellońskiej 

Postać Joachima Lelewela w 100-1есГе 
jego śmierci przypomniała poświęcona 
mu ekspozycja w Bibliotece Jagielloń
skiej. Jego dorobek objętościowo może
my rqwnaé tylko z dziełem J. I. Kraszew
skiego. 

Omawiana ekspozycja, opracowana 
przez dr I. Barową i współpracujący 
z nią zespół, prezentując ok. 300 ekspo
natów w układzie chronologiczno-tema-
tycznym daje dogłębną interpretację bo
gatej twórczości Lelewela, starając się 
rzucić światło na nieznane, niezbadane 
jeszcze aspekty jego twórczej działalno
ści. Pokazane autografy odsłaniają tech
nikę warsztatową jego niezwykle różno
rodnej pracy, wskazując wszystkie stro
ny bogatej osobowości. 

Lelewel przedstawiony jest jako histo
ryk w najpełniejszym słowa znaczeniu — 
historyk sztuki i historyk prawa, badacz 
dziejów ojczystych .i powszechnych, ar
cheolog i numizmatyk, bibliotekarz — 
opiekun historycznych źródeł, bibliograf, 
systematyk i krytyk, kartograf i rytow
nik. Wystawa przypomina, że Lelewel to 
działacz kształtujący opinię — pedagog 
i polityk, członek powstańczego rządu 
i przywódca postępowych ugrupowań po
litycznych, publicysta, dziennikarz i wy
dawca. 

Warto w 300-lecie prasy polskiej uwy

puklić jego zasługi na tym polu. Jak 
wynika z korespondencji swą publicy-
styczno-dziennikarską karierę zaczął jako 
inicjator i nieoficjalny redaktor Dzien
nika Wileńskiego (1816). Do 1830 r. jego 
naukowe przeważnie artykuły spotykamy 
nie tylko na łamach prasy naukowej, ale 
i codziennej, a więc w Dzienniku War
szawskim, Pamiętniku Warszawskim, Pa
miętniku Umiejętności Ścisłych i Stoso
wanych, Pamiętniku Naukowym, Themis 
Polskiej, Gazecie Literackiej, Gazecie 
Warszawskiej, Rozmaitościach, Motylu 
i Bibliotece Polskiej. 

Doceniając rolę prasy sam pisze „O ko
rzyści próbowania sił własnych pisaniem 
do pism periodycznych". Utrzymywał ko
respondencję z redaktorami wielu pism, 
polemizując lub sugerując kierunki za
interesowań. ' 

Lelewelowski „Pamiętnik z roku 1830— 
31" rzuca ciekawe światło na jego rolę 
w ówczesnych pismach rewolucyjnej 
Warszawy, zwłaszcza w Nowej Polsce 
i Kurierze Polskim, jego walkę o wolność 
druku. Pamiętnik jest niemal odrębnym 
rozdziałem ówczesnej historii prasy i cen
zury. W okresie 1830—31 r. Lelewel jest 
korespondentem paryskich pism — Temps 
i Revue de deux mondes. 

Pisma emigracyjne drukowały jego li
sty, proklamacje i odezwy. Podpisywał 
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się w gronie wydawców w 1833 r. na 
brukselskim La Voix du Peuple. Nie
zmordowanie odpowiadał „drogim ziom
kom", radząc w finansowych, technicz-

Czasopismo-unikat przeznaczone dla 
zbiorowości zamkniętej, pozostającej w 
CW w Gdańsku, redagowane i wydawa
ne także przez zespół wyłoniony spo
śród ludzi odbywających tam karę po
zbawienia wolności. Kolegium redakcyjne 
składa się z trzech osób oraz personelu 
technicznego. Miesięcznik może być pre
numerowany przez więźniów za pośred
nictwem więźniów funkcyjnych (st. ko
rytarzowych) bądź przy tzw. „wypisce". 

Patronuje mu dyrekcja С W w Gdań
sku, uważając je za jeden ze środków 
wychowawczego oddziaływania, m. inny
mi np. przez propagowanie podniesienia 
dyscypliny wewnątrzwięziennej drogą 
współzawodnictwa, wytwarzanie pozy
tywnej opinii publicznej wśród więźniów, 
dostarczanie im kulturalnej rozrywki 
własnej produkcji, stworzenie ujścia dla 
ich temperamentów i zainteresowań. 
(Więźniowie zachęcani są do współpracy 
z redakcją, zamieszczania na łamach pi
sma swoich wierszy itp.). 

Tak pojęte zadania pisma zakłada 
kierownik działu penitencjarnego С W 
Gdańsk w wywiadzie udzielonym re
dakcji Naszego Głosu Nr 2 (9) z lutego 
1961 str. 6 — „Już samo wydawanie cza
sopisma w warunkach więziennych bar
dzo prymitywnych jest pewnym sukce
sem, gdyż stworzyło warunki pracy dla 
części więźniów i tym samym oderwało 
ich od bezczynności. Podjęcie przez Nasz 
Głos sprawy współzawodnictwa, popula
ryzacji i podawania wyników (współza
wodnictwa o podniesienie dyscypliny — 
przyp. FG) w pewnej mierze wpływa do
datnio na zachowanie się więźniów". 

Najczęstszą formą wypowiedzi zamiesz
czanych przez Nasz Glos są artykuły, 
reportaże (pisane przeważnie przez sa
mych członków redakcji, którzy wystę
pują na łamach Głosu pod pseudonima
mi), wywiad, magazynowe „michałki". 
Wykorzystywane są również materiały 
dostarczane przez czytelników (przeważ-

*) Nasz Głos — miesięcznik redagowany 
i wydawany w Centralnym Więzieniu w Gdań
sku. Ilość stron około 40. Nakład 170 egzem
plarzy. Cena pojedynczego numeru 3 zł. Tech
nika rotaprint, format A5, ukazuje się 2-gi 
rok. Rozprowadza biblioteka CW w Gdańsku. 
Adres redakcji — Gdańsk, ul. Strzelecka 2. 

nych i autorskich kłopotach przy reda
gowaniu pism i pisemek na emigracji. 

Tadeusz Z. Bednarski 

nie wiersze, drobne artykuły). Resztę 
miejsca zajmują materiały zaczerpnięte 
z prasy ogólnokrajowej, przeważnie w 
formie cytatów lub streszczeń. 

Nasz Głos w strukturze tematycznej 
jest dosyć zróżnicowany. Około 20% za
wartości zajmują w nim zazwyczaj ar
tykuły o charakterze ogólnym z zakresu 
polityki, artykuły o aktualnych zagad
nieniach społeczno-gospodarczych, arty
kuły okolicznościowe (z okazji Dnia Ko
biet, wystrzelenia pierwszego człowieka 
w kosmos itp.). 

Następnie znajdujemy artykuły zwią
zane tematycznie ze środowiskiem wię
ziennym, poruszające bieżące sprawy 
więźniów, wywiady z naczelnikiem wię
zienia, naczelnikiem szpitala i naczelni
kiem wydziału penitencjarnego oraz re
portaże z życia więziennego. Ogółem ten 
dział zajmuje 23% ogólnej powierzchni. 

Z kolei informacje popularyzujące zna
jomość prawa karnego 8%. Często spo
tyka się artykuły na tematy prawno-mo-
ralne oraz artykuły dyskusyjne o mło
dzieży i chuligaństwie — 15%, drobne 
rubryki dostarczające popularnych wia
domości encyklopedycznych 10%, rozryw
ki umysłowe i humor 4%, rozmówki an
gielskie i francuskie oraz nauka języka 
esperanto — 8%, wreszcie koresponden
cja między więźniami a redakcją głów
nie na tematy wewnątrzwięzienne 8°/o. 

Ilustracje, łącznie z winietami, zajmują 
15% powierzchni. Strona graficzna cza
sopisma dosyć uboga i prymitywna. 
Większość ilustracji jest wykonywana 
przez jednego z członków kolegium re
dakcyjnego. Ilustracje są kolorowane 
ręcznie farbami wodnymi. „Łamanie" jest 
quasi gazetowe, bardzo trudne w reali
zacji na małej stronie formatu A5. 

Nasz Głos nie wydaje się być jedynym 
czy podstawowym źródłem informacji 
przy obecności w bibliotece więziennej 
gazet zwyczajnych oraz istnienia radio
węzła. Nasz Głos wydaje się być reda
gowany pod kątem: 

a) wywarcia pozytywnego społecznie 
wpływu na czytelników, 

b) stworzenia pewnej neutralnej płasz
czyzny między dyrekcją a społecznością 
więźniarską, 

Czasopismo więźniów¥) 
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с) wypełnienie nadmiaru wolnego cza
su odbiorców. 

Z korespondencji wewnątrzwięziennej 
między redakcją a więźniami można wy
ciągnąć wniosek, że Nasz Glos jest popu
larny wśród więźniów-czytelników. Co 
do redakcji, to nie ma wątpliwości, że 
wykonuje swoją pracę z wielkim zapa
łem. Niewątpliwie, koncepcja takiego pi
sma jest pomysłem oryginalnym i jak 
najbardziej pożytecznym. 

Eksperyment gdańskiego więziennic
twa polecamy szczególnie psychologom 
i socjologom-prasoznawcom. Wydaje się, 
że w zbiorowości zamkniętej na przykła
dzie stworzonego przez nią pisma po
winny, wyraźnie ujawnić się podstawowe 

funkcje prasy w ogóle przy zastosowaniu 
nieosiągalnych nieraz w społecznościach 
otwartych technik badawczych. 

Pismo naukowe typu Zeszytów Praso-
znawczych nie ma funkcji interwencyj
nej prasy codziennej i tygodniowej. Nie
mniej lektura Naszego Głosu wywiera 
tak duże wrażenie, że chciałoby się po
móc borykającym się z trudnościami en
tuzjastom od strony czysto zawodowej, 
ułatwieniu w otrzymywaniu papieru oraz 
innych trudnościach, których z treści pi
sma nie da się odczytać, ale konieczność 
tej interwencji przekazujemy naszym 
czytelnikom-dziennikarzom interesującym 
się problematyką więzienną. 

Franciszek Gołembski 
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POLSKA 

Statystyka prasy i radia 
W pierwszym półroczu 1961 r. sprzedaż gazet 

wyniosła 720 milionów egzemplarzy, to jest 
o ponad 11 milionów egz. więcej niż w tym 
samym okresie I960 r. Sprzedaż czasopism prze
kroczyła 250 milionów (o blisko 10 milionów 
egz. więcej niż w I półroczu i960). 

Ilość abonentów radia wzrosła w I półroczu 
1961 r. o 148 tysięcy, do 5.416 tys. Połowa tej 
sumy przyrostu — dokładnie 74 tys., przypada 
na wieś, gdzie w końcu czerwca 1961 było bli
sko 2 miliony abonentów (1.998 tys.). 

Telewizja miała w końcu czerwca 1961 r. — 
515 tys. abonentów. W ciągu I półrocza 1961 
przybyło 89.100. Na koniec 1961 r. spodziewana 
była ilość 640 tys. zarejestrowanych telewizo
rów. 

Zasięg terytorialny telewizji obejmuje 60% 
ludności w kraju. Programy nadaje 6 stacji 
o dużej mocy: Warszawa, Katowice, Wrocław, 
Poznań, Łódź i Gdańsk. W ciągu 1962 r. stacje 
takie mają otrzymać: Zielona Góra, Rzeszów, 
Białystok, Poznań (rozbudowa) i Kraków. 

* 
Według danych Głównego Urzędu Staty

stycznego w kosztach utrzymania przeciętnej 
rodziny pracowniczej w I półroczu 1961 г., 
wskaźnik wydatków na książki, gazety i czaso
pisma wynosił 0,7°/o (dla porównania: artykuły 
farmaceutyczne — 0,6, tytoń i wyroby tytonio
we — 2,2, alkohol — 3,8, komorne i świadcze
nia — 1,3). 

Wskaźnik 0,7 jest tylko ogólnie orientujący, 
obejmując książki i prasę razem. (ki) 

Dar dziennikarzy czeskich 
W związku z 300-letnim jubileuszem prasy 

polskiej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Czecho
słowackich ofiarowało dziennikarzom polskim 
album fotokopii czterystu gazet pisanych pol
skich z XVI i XVII wieku, znajdujących się 
w archiwach czeskich. Album jest przechowy
wany w bibliotece SDP w Warszawie. Zawiera 
on wiele nieznanych polskim bibliografom 
i historykom prasy tytułów rękopisów o treści 
informacyjnej i propagandowej. Cenny dar 
niewątpliwie przyczyni się do wzbogacenia na
szej wiedzy o prasie staropolskiej. (mt) 

Przeciw zakłóceniom 
W Warszawie powstało laboratorium specja

listyczne dysponujące wozami wykrywającymi 
przyczyny zakłóceń radiowych i telewizyjnych. 
Na drodze ustawowej ma być uregulowane 
przeciwdziałanie tym zakłóceniom przez obo
wiązek zaopatrywania maszyn i sprzętu elek
trotechnicznego w elementy przeciwzakłóce
niowe. (r\ 

IV Ogólnopolski Konkurs 
Fotografii Prasowej 

Na czwarty już doroczny Konkurs Fotografii 
Prasowej 105 fotoreporterów nadesłało 960 prac. 
Trzy główne nagrody Żarz. Gł. RSW Prasa 
otrzymali kolejno: Wiesław Prażuch (Świat), 
Henryk Grzęda (CAF) i Lucjan Fogiel (Zycie 
Warszawy). Ponadto przyznano wiele nagród 
specjalnych. (r) 

Eksport — import prasy 
Wydawana co roku przez GUS „Statystyka 

handlu zagranicznego" zawiera również dane 
odnośnie udziału prasy w handlu zagranicz
nym. Z opublikowanego wykazu wynika, że 
w 1960 r. wysłano z Polski czasopism za 3.778 
tys. zł dew. (w roku 1959 — 3.420 tys. zł dew.). 
Najpoważniejszym odbiorcą prasy polskiej jest 
ZSRR — 2.543 tys. zł, CSRS — 465 tys. zł, NRD — 
253 tys. zł (w r. 1959 — 100 tys. zł), USA — 
89 tys. zł, Francja — 63 tys. zł, ChRL — 61 tys. zł, 
Bułgaria — 51 tys. zł, NRF — 55 tys. zł, W. Bry
tania — 33 tys. zł, Izrael — 32 tys. zł, Rumu
nia — 39 tys. zł. 

Import natomiast osiągnął sumę 7.313 tys. zł 
dew. (w porównaniu z rokiem 1959 suma ta 
jest mniejsza o 126 tys. zł). Dane dotyczą obrotu 
tylko z 14 krajami. Najwięcej, bo za 305 tys. zł 
dew. sprowadzamy czasopism ze Związku Ra
dzieckiego, NRF — 950, USA — 864, NRD — 822, 
Francji — 596, W. Brytanii — 443, Austrii — 150, 
Szwajcarii — 112, CSRS — 99 i Włoch — 
78 tys. zł dew. (sd) 

Rozwój telewizji 
W przeciągu ostatnich 2 lat ilość teleabo-

nentów wzrosła w naszym kraju przeszło 
o 100%. Z ogólnej liczby 508,2 tys. telewizorów 
w początku czerwca 1961 na miasta przypadało 
ok. 438.2, a na wieś 70 tvs. 

Plan na rok 1965 zakłada, że program od
bierać będzie ok. 1,7 min telewizorów; ,.mały 
ekran" dostępny będzie dla 90% ludności. 

Z planowanym rozwojem telewizji łączy sic 
jak najściślej oczywiście rozwój polskiego prze
mysłu produkującego odbiorniki. O ile w 1956 
jako sukces notowano wyprodukowanie 2.2 tys. 
„Wiseł", to w br. nasz przemysł da na rynek 
230 tys. aparatów kilku typów. W 1965 przewi
duje się wyprodukowanie 440 tys. telewizorów. 

(sd) 

PRASA POLONIJNA 

Ilość i nakłady 
Mimo stałej tendencji spadkowej — ilość 

tytułów prasy polskiej w ośrodkach emigra
cyjnych sięga 120. Według danych z połowy 
1961 r. ukazywało się: 
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7 dzienników (5 w USA, 1 w Anglii i 1 we 
Francji); 

42 czasopisma wychodzące 2 razy lub raz 
w tygodniu i raz na 2 tygodnie; i w tej grupie 
przeważają pisma wydawane w USA (17 tytu
łów), dalej w Anglii (8), Kanadzie (4), NRF 
i Brazylii (po 3); 

37 miesięczników i dwumiesięczników, z cze
go 15 w Anglii, po 6 we Francji i USA, 3 w Cze
chosłowacji, 2 w Austrii, po jednym w Kana
dzie, Argentynie, Brazylii, Szwecji, Urugwaju. 

Z 13 kwartalników — 10 wychodzi w Anglii, 
3 w USA. 

Kilkanaście periodyków polonijnych wycho
dzi nieregularnie. 

Nakłady prasy polonijnej nie są wysokie. 
Do wyjątków należą tytuły osiągające nakłady 
kilkunastu tysięcy lub przekraczające 20 tys. 

Można bez przesady powiedzieć, że wszyst
kie te pisma borykają się z kłopotami finanso
wymi. Najbardziej ustabilizowaną pozycję mają 
pisma wydawane w oparciu o organizacje po
lonijne w USA. Często ich egzystencja uzależ
niona jest od ogłoszeń, ubocznych dochodów 
z drukarń, w których są wydawane i mate
rialnego poparcia czytelników. 

Pisał o tych kłopotach tygodnik Ameryka-
Echo, wskazując, że sygnałem ostrzegawczym 
może być upadek Dziennika dla Wszystkich 
w Buffalo, zamiana Kuriera Bostońskiego 
z dziennika w tygodnik, co musiał też uczynić 
Kuryer Polski w Milwaukee. Ameryka-Echo 
pisze: „Byłaby jeszcze możliwość odsunięcia 
daty śmierci niektórych gazet polonijnych, 
gdyby ich wydawcy chcieli połączyć wysiłki 
i dzielić koszty wydawania. Cóż, kiedy każdy 
chce umierać na swoich śmieciach, męcząc się 
i cierpiąc do końca." Tygodnik żali się też na 
coraz większą obojętność czytelników polonij
nych wobec własnych pism. „Na cmentarzach — 
żali się Ameryka-Echo — pism się nie wy
daje." 

W tej notce informacyjnej nie miejsce na 
analizę zjawiska, poruszanego już zresztą na 
łamach naszego kwartalnika. Warto jednak za 
Biuletynem Prasowym „Polonii", cytującym 
wspomniany wyżej artykuł Ameryka-Echo, 
zwrócić uwagę, że zarówno Ameryka-Echo, 
jak i wspomniane przez nią pisma, znane były 
z nieprzychylnego stosunku do Polski Ludo
wej. To właśnie Ameryka-Echo nawoływała 
do bojkotu towarzyskiego wobec zespołu „Ma
zowsza". Wielu Amerykanów polskiego pocho
dzenia odwiedziło swój stary kraj i mogło prze
konać się jak kłamliwa jest propaganda wielu 
pism polonijnych. Zaufanie do nich zostało 
poderwane i w tym niewątpliwie tkwi również 
przyczyna zmniejszania się poczytności niektó
rych pism polonijnych. 

Przykładem, potwierdzającym ten wniosek, 
może być sam tygodnik Ameryka-Echo, wyda
wany w Toledo (stan Ohio) od 85 lat. Kiedyś 
hył on zbliżony do kół postęoowych i cieszył 
się znaczną poczytnością. Później, szczególnie 
po ostatniej wojnie, miał charakter prawicowy 
i prowadził gwałtowną nagonkę na Polskę. 
Liczba czytelników spadała tak dalece, że pi
smo trzeba było zamknąć. Wznowiło je wy
dawnictwo Dziennika Chicagowskiego w Chi
cago, dbając o bardziej wszechstronne mate
riały o Polsce publikowane w Ameryka-Echo. 

(r) 

Audycje w St. Boniface 
Następna z rozgłośni kanadyjskich, w St. 

Boniface, rozpoczęła przed kilku miesiącami 
nadawanie co niedzielę audycji radiowych 
w języku polskim. W programie tym, cieszą
cym się popularnością wśród Polaków, nadaje 
się sporo muzyki polskiej (ludowej, piosenek 
estradowych, pieśni itp.). "(r) 

Monografia tygodnika 
Wychodzący w Toronto organ kanadyjskie

go Związku Polaków, Związkowiec, przygoto
wał z okazji 300-lecia prasy polskiej broszurę, 
która jest pierwszą monografią pisma polonij
nego. Związkowiec wychodzi od 1933 r. i przez 
wiele lat był tygodnikiem. Obecnie ukazuje 
się 2 razy w tygodniu. (r) 

Jubileusz „Odry" 
Ukazujący się od pięciu lat w Chicago biu

letyn prasowy (w formie miesięcznika) p. n. 
Odra obchodził w październiku 1961 swój jubi
leusz 5-lecia. Pismo, którego wydawcą jest 
„Odra Publishing CO", a redaktorem znany 
w kręgach polonijnych działacz Stefan Krzy
wicki, ukazuje się w dwu językach: polskim 
i angielskim. Naczelnym zadaniem wydawnic
twa jest zwalczanie antypolskiej propagandy 
szerzonej przez zachodnioniemieckich odwe
towców i mobilizowanie amerykańskiej opinii 
publicznej na rzecz historycznie słusznych 
praw Polski do Ziem Zachodnich i Północnych. 

(sd) 

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE 

Jubileusz MOD 
3 czerwca 1961 r. obchodziła piętnastolecie 

Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy 
(IOJ), utworzona w 1946 roku w Kopenhadze 
przez przedstawicieli 19 krajów. Organizacja 
przeżywała szybki rozwój i w rok później zrze
szała już 58 tys. dziennikarzy z 28 państw. 
Wskutek rozłamowej działalności prowadzonej 
przez American Newspaper Guild nastąpił 
w r. 1949 rozłam w jednolitym międzynarodo
wym ruchu dziennikarzy. Obok IOJ powstała 
Federacja ^(IFJ) z siedzibą w Brukseli, grupu
jąca większość związków dziennikarzy z kra
jów NATO. Szwajcarii. Austrii, Szwecji oraz 
jedną z czterech organizacji fińskich. 

Pomimo secesji, IOJ pozostała największą 
międzynarodową organizacją dziennikarzy. 
Zrzesza obecnie ponad 70 tys. członków z orga
nizacji działających w 21 państwach wzgl. gru
pach narodowościowych. (pd) 

Zgromadzenie IPI 
W czerwcu obradowało w Tel Aviv X Zgro

madzenie Międzynarodowego Instytutu Praso
wego (IPI), którego stałą siedzibą jest Zurych. 
Obecni byli przedstawiciele prasy z 28 krajów 
kapitalistycznych. 

Oprócz informacji o krajach Środkowego 
Wschodu oraz możliwościach rozwojowych pra
sy w nowopowstałych państwach, dyskutowano 
problem: „Czy autorytet prasy upada?". Zda
nia były podzielone. Brytyjski magnat praso
wy Roy Thomson twierdził, że prasa służąca 
interesom środowiska, w którym się ukazuje, 
jest najpewniejszą gwarantką swego autoryte
tu. Podobnie uważał Lindsay Hoben z Mil
waukee Journal. Niektórzy dyskutanci nato
miast (wśród nich sędzia Najwyższego Trybu
nału Izraela, Cohen) ostro krytykowali szko
dliwą rolę pism masowych, przekazujących 
czytelnikom fałszywe pojęcia. 

Na czele Komitetu Wykonawczego IPI po
został nadal Donald Tyerman z londyńskiego 
The Economist. (pd) 

Zgromadzenie OIRT 
XVIII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodo

wej Organizacji Radia i Telewizji (OIRT) obra
dowało w lipcu w Budapeszcie. W posiedzeniu 
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uczestniczyli przedstawiciele 15 państw człon
kowskich oraz obserwatorzy z UNESCO, Cey-
lonu, Gwinei, Kambodży i Afrykańskiej Orga
nizacji Radiowej. Omówiono problemy dalszego 
rozwoju międzynarodowej wymiany" progra
mów radiowych i telewizyjnych. Ustalono kon
kretne formy pomocy dla krajów Afryki, Azji 
i Ameryki Łacińskiej. Przedstawiciele 21 orga
nizacji radiowych i telewizyjnych wypowie
dzieli się za rozszerzeniem współpracy między 
Inter- i Eurowizją podkreślając, że OIRT dąży 
do współpracy w imię umacniania pokoju. 

Nowym przewodniczącym OIRT został wy
brany Ion Paz, dyr. Radia Rumuńskiego. 

(Pd) 

• Prof. Kafel w Radzie 
Ośrodka Strasburskiego 

W związku ze zmianą statutu Międzynaro
dowego Ośrodka Szkolenia Wyższego w Dzien
nikarstwie (Centre International d'Enseigne
ment Supérieur du Journalisme) przy Uniw. 
w Strasburgu, poszerzono skład Rady Zarządu. 
Oprócz dwudziestu członków z Francji, repre
zentują obecnie w Radzie: 

Anglię — H. Silvey (BBC), Belgię — Fast, 
Levy i Stijns, CSRS — prof. W. Klimeś (Uniw. 
w Pradze), Holandię — M. Rooij (red. nacz. 
Nieuwe Rotterdam Courant), Jugosławię — 
M. Sanjin, NRF — prof. H. Braun (dyr. Insty
tutu Wiedzy o Prasie przy Uniw. w Mona
chium), Polskę — prof. M. Kafel (Uniw. War
szawski), Szwajcarię — M. Bourguin, Tunezję — 
Boulares (dyr. Tunezyjskiej Agencji Prasowej), 
Turcję — K. Tiryakioglu (czł. prezydium Zw. 
Dziennikarzy), USA — prof. Nafziger (Uniw. 
Wisconsin), Włochy — S. Fattorello (prezydent 
Włoskiego Ośrodka Informacji), Wybrzeże Ko
ści Słoniowej — M. Tham (kier. Państwowego 
Radia), ZSRR — prof. Chudiakow (Uniw. Mo
skiewski), (pd) 

Kongres kolporterów 
W październiku 1961 r. odbył się we Wiedniu 

coroczny kongres międzynarodowego związku 
kolporterów prasowych, w którym wzięło 
udział 400 uczestników przybyłych z całej 
Europy. 

Celem zjazdu była wymiana poglądów 
z przedstawicielami gazet i innych publikacji. 

W końcowych obradach podkreślono zniko
me przestrzeganie umowy o współpracy mię
dzynarodowej w ramach Unesco w dziedzinie 
informacji, nawet przez kraje, które tę umowę 
podpisały. Odbija się to na tempie kolporto
wania prasy. Stwierdzono ogromne koszty 
transportu materiałów informacyjnych, zbyt 
wielkie koszty i opłaty w portach lotniczych, 
brak prioritetu w przesyłaniu prasy środkami 
powietrznymi. (jap) 

Eurowizją 
W czasie jedenastej sesji komitetu progra

mowego europejskich przedsiębiorstw radio
wych, która odbyła sic we Wiedniu w połowic 
października 1961 r. brało udział 50 dyrektorów 
i ekspertów telewizji z 22 krajów europejskich, 
jak również przedstawiciele radia i telewizji 
Stanów Zjednoczonych Л. Р., Australii, Japonii 
i Kanady. 

Przewodniczącym komitetu programowego 
z dwuletnią kadencją wybrano ponownie gene
ralnego dyrektora Szwajcarskiego Towarzystwa 
Radiowego i Telewizyjnego, Marcela Bezençon. 
Zasadniczym przedmiotem obrad były organi
zacja Eurowizji, polepszenie międzynarodowej 
sieci przewodowej oraz międzynarodowa wy
miana programu, na czele z transmisjami waż
nych wydarzeń sportowych w nadchodzącym 
roku. (jap) 

Przewodnik 
prasy studenckiej 

W lipcu 1961 odbyła się w Rzymie między
narodowa konferencja prasy studenckiej. Z tej 
okazji opublikowany został międzynarodowy 
przewodnik prasy studenckiej. Obejmuje on 
1900 czasopism i periodyków studenckich z 79 
krajów. (r) 

O kronikach filmowych 
Czasopismo Międzynarodowego Instytutu 

Wyższych Studiów Dziennikarskich, L'Ense
ignement du Journalisme jeden z numerów 
poświęciło zagadnieniom filmu jako środka 
rozpowszechniania informacji. Numer opraco
wany został przy współudziale Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Kronik Filmowych (INA). 

(r) 

AFEYKA 

Nowe pismo 
W Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości Sło

niowej, rozpoczęło się ukazywać pismo mło
dzieżowe, przeznaczone dla czytelników afry
kańskich posługujących się jęz. francuskim. 
Jest to miesięcznik poruszający aktualne pro
blemy na terenie krajów afrykańskich. Bogato 
ilustrowany zarówno fotografiami, jak i rysun
kami, grawiurami ze starych ilustracji. 

(sd) 

Kurs dla dziennikarzy w Togo 
W Lome (Republika Togo) zorganizowano 

kurs kształcący dziennikarzy w związku z pro
jektem wydawania tam pisma codziennego. 
Kurs trwa 12 tygodni i obejmuje następujące 
zagadnienia: historia prasy, etyka zawodowa 
i technika dziennikarstwa. Uczestniczy w nim 
10 dziennikarzy. 

Kurs prowadził dziennikarz szwajcarski René 
Caloz, który został wysłany do Togo z misją 
UNESCO i był doradcą togijskiego Minister
stwa Łączności. (sd) 

AUSTRIA 

Kodeks honorowy 
Rada Prasowa ogłosiła kodeks honorowy 

publicystyki, mający przyczynić się do prze
strzegania dobrych obyczajów w stosunkach 
między pismami oraz wobec osób i instytucji 
postronnych. (pd) 

Niedorozwój prasy 
Łączny nak ład prasy , k tóra przeżywała roz

kwi t po wyzwoleniu kra ju , nie osiąga obecnie 
nawet poziomu, przedwojennego. Oto zesta
wienie nak ładów p ra sy stołecznej i prowincjo
nalnej w tys. egz. : 

rok Wiedeń prowincja łącznic 
1937 1 550 310 1 860 
1946 1 451 1 062 2 513 
1959 879 467 1 346 

Jedynie 4 dzienniki — socjaldemokratyczna 
Arbeiter-Zeitung, organ Austriackiej Partii Lu
dowej Dan kleine Volksblatt oraz niezależne 
Express i Kurier przekraczają 100 tys. na
kładu, (pd) 

Oblicze prasy 
W tegorocznym zeszycie Publizistik (nr 4) 

Kurt Paupié opublikował artykuł o prasie 
austriackiej. W zamieszkałym przez 7 min. 
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mieszkańców kra ju ukazuje się 28 dz ienników 
(nakład 1257 tys. , wydan ia sobotnie 1 436 ty s . 
egz.). Gazety niedzielne d r u k o w a n e są w 994 
tys . egz., 150 tygodn ików osiąga pół tora mil io
na nak ładu . 

Wśród dz ienn ików 10 jest pa r ty jn ie nieza
leżnych, Aus t r iacka Pa r t i a Ludowa wydaje 8, 
Socjal is tyczna Par t i a Aust r i i 4, KPA — 2 ga
zety, (pd) 

Kłopoty radia 
Radio aus t r iackie , od dwóch lat wyję te 

spod adminis t rac j i pańs twowej i przekszta łco
ne w spółkę akcyjną, walczy z o lbrzymimi 
t rudnośc iami . Budżet na 1961 r. p rzewidywał 
deficyt ponad 80 min szylingów. Jego pok ry 
cie ma s tanowić pożyczka od TV w wysokośc i 
10 min . szyi., zwiększone wp ływy z ty tu łu 
wzros tu abonen tów oraz z opłat r ek lamowych , 
podwyższonych o 30—50"/o. (pd) 

BRAZYLIA 

Kubitschek — wydawcą 
Były prezydent Kubi t schek naby ł ostatnio 

wp ływowy dziennik Diario de Minas. Obecnie 
Kubi t schek dysponu je t r zema w y d a w n i c t w a m i 
p rasowymi , p rzy pomocy k tó rych — j a k przy
puszczają — będzie prowadzi ł k a m p a n i ę na 
rzecz swej ponownej k a n d y d a t u r y w r. 1965. 

(Pd) 

ChRL 

TV w służbie oświaty 
W Mukdenie rozpoczęła p racę stacja te lewi

zyjna, nadająca głównie p r o g r a m y oświatowe. 
Podobne „un iwer sy te ty te lewizyjne" działają 
od dłuższego czasu w Pekinie , Szanghaju 
i Charbinie . (pd) 

CZECHOSŁOWACJA 

Prasowy ruch wydawniczy 

W Czechosłowacji ukazuje się ok. 1150 cza
sopism i gazet. Oto podział wg grup tematycz
n y c h : pe r iodyki poświęcone kul turze , infor
macj i i sztuce — 132, pol i tyce — 87. technice — 
49, gazety powia towe — 270. zak ładowe — 484, 
kobiece — 6, religijne — 19, sa tyryczne — 2, 
n a u k o w e — 90. 

Wg danych polskiego Rocznika Sta tys tycz
nego za rok 1960 w CSRS ukazuje się 17 dzien
n ików o przec ię tnym j ednorazowym nakładzie 
2 min 300 tys . egz. Dzienniki ukazują się 3 razy 
tygodniowo w objętości 6 str., 2 razy tygodnio
wo w obj . 4 str., a objętość niedzielnych wy
dań sięga 8 str . Według założeń narodowego 
p lanu gospodarczego CSRS dopiero poczynając 
od 1963 г., po u ruchomien iu nowych fab ryk 
papieru , można będzie zwiększyć objętość p ra 
sy codziennej . 

Wydawcą czasopism n a u k o w y c h jest p rzede 
wszys tk im Czechosłowacka Akademia N a u k — 
58 pe r iodyków oraz Słowacka Akademia 
N a u k — 30. Podział na g rupy t ematyczne 
przeds tawia się tu nas tępu jąco : pisma Prezy
d ium Akademi i — 4 (i 2 p isma Słowackiej 
Akademi i Nauk) , nauk i przyrodnicze i m a t e 
ma tyczne — 15 (4), mcdyczno-biologiczne — 
13 (4). techniczne — 2 (5), nauk i społeczne — 
24 (12). Nadto S. A. N. wydaje 3 per iodyki po
święcone rolnic twu. (sd) 

DANIA 
Odbiorcy prasy 

Na tysiąc mieszkańców p rzypada 366 gazet 
wobec 324 w r. 1938. Wzrost no towany jes t jed
n a k głównie wśród ty tu łów prowinc jona lnych 
(w tys . egz. n a k ł a d u ) : 

1938 1948 1955 1960 
P ra sa stołeczna 545 792 697 708 
Prasa p rowinc jona lna 698 944 918 925 

Nagroda 
Założona w 1749 r. gazeta Berlingske Tidende 

ot rzymała doroczną nag rodę wydz . dz iennikar 
skiego Uniw. Missouri za szczególne zasługi dla 
dz ienn ikars twa . Obecny w y d a w c a dr V. Naeser 
jest p r a w n u k i e m twórcy gazety oraz współ
twórcą duńsk iego Muzeum P r a s y i szkoły 
dz ienn ikarsk ie j . (pd) 

Najmłodszy redaktor 
P r a w d o p o d o b n i e na jmłodszym nacze lnym 

r e d a k t o r e m no rma ln i e d rukowane j gazety jest 
p ię tnas to le tn i Nils S. Pe te rsen . P rowadz i on 
czasopismo dla pod lo tków Mini-Avisen, ma
jące 16 tys . nak ł adu . (pd) 

FRANCJA^ 
Czytelnictwo prasy politycznej 

W porównan iu z ok resem przed — i bezpo
średnio powojennym, czytelnictwo codziennej 
p r a s y poli tycznej ba rdzo poważnie zmalało . 
W 1939 r. o rgany p a r t y j n e obe jmowały 39,7°/'o 
ogólnego n a k ł a d u dz ienników. Po wyzwoleniu 
organ K P F — L'Humanité miał 320 tys . nak ła 
du, socjal is tyczny Le Populaire 230 tys . egz., 
a L'Aube (MRP) — 150 tys. egz. Ten os ta tn i 
dziennik już się nie ukazuje , Le Populaire zaś 
d r u k o w a n y jest w zaledwie 12 tys . egz. 

Także L'Humanité zmniejszyła nak ład dzien
n y do przeć. 200 tys . egz., na tomias t w y d a n i e 
niedzielne — L'Humanité Dimanche z półmil io
n o w y m n a k ł a d e m s tanowi największy tygod
nik poli tyczny, wyprzedza jąc popierające linię 
poli tyczną V Republ ik i Le Canard Enchaîné 
i Nouveau Candide (po 300 tys . egz.) oraz opo
zycyjne tygodnik i lewicy mieszczańsk ie j : VEx
press (220 tys.), France-Observateur (85 tys.), 
Témoignage Chrétien (50 tys.). Tygodniki s k r a j 
nej p rawicy mają n ikłe rozpowszechnienie 
(Carrefour 35 tys. , Aspects de France i La 
Nation Française po 25 tys. nak ładu) . 

Wśród magazynów i lus t rowanych niepo
dzielnie panuje Paris Match z dwoma milio
nami nak ładu , przed p i smami dla kobiet — 
Nos Deux (1 140 tys.), Marie-Claire (1 150 tys.), 
L'Echo de la Mode (980 tys.) oraz b u l w a r o w y m i 
tygodn ikami sensacy jnymi France-Dimanche 
(1 min) i Ici Paris (800 tys . nak ładu) . (pd) 

Nakłady 
Dzienniki p rowinc jona 

co do wysokości nak lnd i 
ty tu ły osiągające 200 tys . 
Francê-Soir 
Le Parisien libéré 
Ouest-France 
Le Figaro 
L'Aurore 
Le Progrès 
Le Dauphiné libéré 
Sud Ouest 
La Voix du Nord 
Le Provencal 
La Dépèche du Midi 
La Nouvelle Republique 
L'Est Républicain 
Le Monde 
L'Humanité 

Inc niewiele ustępują 
i w — stołecznym. Oto 
n a k ł a d u (w tys . egz.): 
— 1350 Pa ryż 
— 900 Pa ryż 
— 584 Rennes 
— 480 Paryż 
— 450 Paryż 
— 400 Lyon 
— 370 Grenoble 
— 330 Bordeaux 
— 330 Lille 
— 318 Marsyl ia 
— 290 Tuluza 
— 250 Tours 
— 250 Nancy 
— 230 Paryż 
— 200 Pa ryż 

(pd) 
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Badania zawartości 
L'Echo de la Presse podaje in teresujący 

mater ia ł s ta tys tyczny, uzyskany w w y n i k u 
b a d a ń nad zawartością prasy , odnośnie s to
s u n k u informacj i pol i tycznych do in fo rma
cji ku l t u r a lnych w z n a n y c h dz ienn ikach pa 
rysk ich . 

Informacje 
pol i tyczne 

Le Monde 38% 
Combat 32"/o 
L'Humanité 27°/o 
Libération 21°/o 
Le Figaro 20% 
L'Aurore 13% 

Informacje 
ku l t u r a lne 

19% 
28% 
15% 
18% 
26% 
24% 

(fg) 

Kursy reklamy 
" Narodowy ośrodek szkolenia ko responden

cyjnego radia i telewizji przy min is te rs twie 
oświaty narodowej w e Franc j i — rozpoczął 
w październ iku 1961 r. t rzyle tn ie k u r s y rek
lamy. Przewidz iane są one dla za in tereso
w a n y c h rek lamą (zawodowców lub przy
szłych zawodowców, k i e rowników przeds ię
biorstw) oraz dla tych wszystkich, k tó rzy 
pracują w dziedzinie r ek l amy (prasa, m a k i e 
ty, wydawcy itp.). Kursy są bezpła tne 
i przygotowują do dyp lomu pańs twowego 
technika r ek l amy . (jap) 

Filmy krótkometrażowe 
We Franc j i f i lmy k ró tkome t r ażowe zy

skują sobie coraz większą popu la rność i co
raz większy zakres oddzia ływania na spo
łeczeństwo. Liczba p roducen tów f i lmów krót -
komet rażowych o cha rak te rze in fo rmacy jnym 
osiągnęła liczbę stu dwudzies tu . 

Następującej klasyfikacj i f i lmów krót -
komet rażowych dokonano w Ośrodku s tud iów 
i rozpowszechniania f i lmów in fo rmacy jnych 
(CEDFI): fi lmy p ropagandowe , techniczne 
i przemysłowe, handlowe, naukowe , rolnicze, 
k ron ik i f i lmowe. 

Między 25 a 29 czerwca br. odbył się w Tu
rynie Il-gi Fest iwal filmów k ró tkome t r ażo -
wych dotyczących przemys łu i t echnik i . Na j 
większy sukces odniosły fi lmy f rancuskie . 

(fg) 

Filmy reklamowe 
Wielki sukces odniósł f rancuski film re 

k l amowy na VIII Fest iwalu f i lmów rek lamo
wych w Cannes , w k t ó r y m bra ło udział 
28 pańs tw i 190 p roducen tów. Wyświet lano 
1217 filmów. Sukces filmu f rancuskiego był 
komple tny , wszystkie p ierwsze nag rody przy
padły Francj i . 

Grand P r ix i Złotą Pa lmę uzyskał J a c q u e 
Zadok za nies łychanie pomys łowy film rek la 
mujący samochód m a r k i Chevrolet . 

(fg) 

GHANA 

Programy obcojęzyczne 
Od początku czerwca Radio Ghana nada je 

p rog ram dla Afryki w językach angie lskim, 
f rancusk im i suahel i . Przewiduje się dalsze 
p r o g r a m y w językach a r absk im i por tuga l 
sk im, (pd) 

GRECJA 

Gazety a polityka 
W Atenach ukazuje się 5 dz ienników po

rannych . 6 popołudniowych i 2 gospodarcze 
o łącznym nakładzie 250 do 300 tys . egzem

plarzy. 3 gazety zajmują s tanowisko opozy
cyjne, resz ta reprezen tu je in te resy g rup rzą
dowych, (pd) 

HOLANDIA 

Czytelnictwo 
Na 11,5 min mieszkańców przypada 3,1 min 

gospodars tw domowych i 3,2 min abonen tów 
gazet . J a k wyn ika z p rzeprowadzonych ba
dań, w 95% gospodars tw domowych czytana 
jest regularn ie p rzyna jmnie j j edna gazeta. 
Ukazuje się 98 ty tu łów gazet, w t y m 10 o za
sięgu ogó lnokra jowym. W po równan iu z r. 1954 
ilość s ta łych abonen tów wzrosła do r. 1960 
o 19%. (pd) 

* 
Radio i TV 

Według informacj i Neue Zürcher Zeitung 
liczba posiadaczy rad ioodbiorn ików w Holan
dii w dniu 15 s ierpnia 1961 r. wynosi ła 2 min 
640 tys . W t y m s a m y m czasie no towano 943.932 
pos iadaczy telewizorów, co s tanowi wzrost 
o 74.932 w ciągu roku. Należy oczekiwać prze
kroczenia jeszcze w tym roku miliona abonen
tów te lewizyjnych. (jup) 

INDIA 

Telewizja 
Niedawno rozpoczęła nadawan ie p rog ramu 

pierwsza stacja te lewizyjna w New Dellu. 
Druga stacja jest obecnie budowana w Bom
baju, (pd) 

KANADA 
Koszty reklamy 

Badania p rzeprowadzone przez Star Weekly 
( tygodniowe wydan ie Toronto Star) wykazały , 
że r ek lama telewizyjna mus i być pięciokrot
nie droższa, by dorównać zasięgiem odbioru 
rek lamie p r a s o w e j . (pd) 

Dominacja 
prasy amerykańskiej 

W Kanadzie daje się odczu-f- zdecydowana 
dominacja p rasy amerykańsk ie j na tamte jszym 
r y n k u p ra sowym. Szczególnie wyraźnie da się 
to zaobserwować w p rzypadku magazynów 
i lus t rowanych . Spośród 103 w y d a w a n y c h 
w tym kra ju pe r iodyków tego typu ty lko 
9 znajduje się w r ękach kanadyjsk ich . Na j 
większą grupę stanowią pisma amerykańsk ie , 
więcej również pism niż Kanadyjczycy wy
dają t am Anglicy. 

13 sp rzedawanych na terenie Kanady n a j 
większych pism amerykańsk i ch ma łączny 
nak ład 3.287.952 egz. gdy nak ład pięciu kon
kuru jących z nimi magazynów kanadyjskich , 
w y d a w a n y c h w języku angielskim, wynosi 
2.365.897 egz. w pojedynczym wydaniu . 

Pisma a m e r y k a ń s k i e pochłaniają większość 
w y d a t k ó w na r ek lamę prasową w tym kraju. 
Do na jwiększych p ism r ek l amowych na '•-?-
renie Kanady należą Reader Digest i Time. 
rozprowadzane w Kanadzie od lat 40-tych. 

Licząc średnio 1 dolar w y d a w a n y na t'"-
k l amę we wszystk ich magazynach kanad vj-
fikich równy jest 75 centom wydawanym przez 
Kanady jczyków na r ek lamę w tych dwu pi
smach . 

Oto wykaz największych magazynów uka
zujących sic na te renie K a n a d y ( : o /nac /a 
p isma pod kontrolą a m e r y k a ń s k ą ) : 

1. Reader Digest -I 1 W" 'r'^ 
2. Chatelaine ^59 5i:3 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
.0. 

Liberty 
MacLeans Magazine 
Life 
MacCallś Magazine 
Ladies Home Journal 
Saturday Evening Post 
Time 
True Story 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

759 583 
507 670 
314 977 
254 617 
249 216 
228 653 
228 724 
219 000 
(pom) 

KOREA PŁD. 

Dyktatura 
Rządząca klika wojskowa wprowadziła bez

przykładną dyktaturę prasową. Z 916 gazet 
jedynie 82 zezwolono- na dalsze drukowanie, 
podporządkowując je najostrzejszej cenzurze. 

(pd) 

KUBA 

Prasa rewolucyjna 
Tegoroczny nr 5. Neue Deutsche Presse za

wiera m. in. korespondencję Kurta Hoffmanna 
z Hawany, omawiającą specyfikę rewolucyj
nej prasy kubańskiej. 

Autor wskazuje, że reakcyjne pisma jak 
Diario de la Marina, Havanna Post, Informa
tion wychodziły przez stosunkowo długi okres 
po zwycięstwie rewolucji (dwa ostatnie tytuły 
prawie do końca r. 1960). Kontrrewolucyjne 
treści zamieszczane w tych gazetach zaopa
trywali zazwyczaj drukarze własnymi komen
tarzami, polemizującymi z argumentacją wy
dawców. 

Na obecną codzienną prasę Kuby składają 
się 3 gazety poranne: Noticias de Hoy (Wia
domości Dnia), Revolution i El Mundo (Świat) 
oraz 3 popołudniówki: Combate (Walka), Pren-
sa Libre (Wolna Prasa) i La Calle (Ulica). 
Największe wpływy wśród społeczeństwa po
siadają organ Socjalistycznej Partii Ludo-
wej — Noticias de Hoy (wychodzący od 23 lat 
i mający 200 tys. czytelników) oraz gazeta 
Ruchu 26 Lipca — Revolution, odznaczona 
Międzynarodową Nagrodą Dziennikarską. 

Wśród periodyków czołowe miejsca zaj
mują: organ Młodych Rewolucjonistów Melta, 
pismo Federacji Kobiet Vanidares, organ 
związków zawodowych Vanguardia Obrera, 
czasopismo poświęcone reformie rolnej Inra, 
organ rewolucyjnych sił zbrojnych Verde 
Olivo i czasopismo ogólnoświatowe La Bohe
mia. 

Dwanaście rozgłośni radiowych i dwie sta
cje telewizyjne znajdują się w rękach prywat
nych, są jednak kontrolowane przez państwo. 
Programy są niejednolite, jedynie w okresie 
walki z kontrrewolucją i interwencją łączą 
się na fali rozgłośni Vencercmos, by móc po
dawać natychmiastową informację o rozwoju 
wypadków. Specyfikę kubańskich stacji ra
diowych i telewizyjnych stanowi nadawanie 
programów szkoleniowych dla milicji ludowej 
oraz lekcji czytania i pisania dla analfabetów. 

Dziennikarze są obowiązkowo zrzeszeni 
w Colegio National de Periodistas de la Re-
publica de Cuba. Jako członków tej organi
zacji uważa się także przebywających na Ku
bie korespondentów z krajów zaprzyjaźnio
nych. Ten związek zawodowy prowadzi szkołę 
dziennikarską, która ma się przekształcić 
w wydział Uniwersytetu w Hawanie. Szkoła 
dysponuje własną drukarnią rotacyjną oraz 
rozgłośnią radiową, nadającą 18-godzinny pro
gram. W zakresie organizacyjnym i dydak
tycznym szkoła wzoruje się na doświadcze
niach wydz. dziennikarskiego przy Uniw. im. 
Karola Marksa w Lipsku. 

(pd) 

NRD 
Propaganda masowa 

Wydział Agitacji i Propagandy КС SED 
przeprowadził analizę środków masowej in
formacji, z której wynika że: 

— ukazuje się 38 dzienników (w tym 16 or
ganów SED) o łącznym nakładzie 7,4 min 
egzemplarzy; 

— tygodniki, gazety ilustrowane, powiatowe 
i zakładowe wydawane są w łącznym nakła
dzie ok. 20 min egzemplarzy; 

— 44 rozgłośnie nadają codziennie 118 godz. 
programu; 

— w zasadzie każde gospodarstwo domowe 
posiada radioodbiornik; 

— pracuje 13 stacji telewizyjnych i 30 prze
kaźnikowych, nadających tygodniowo 65 go
dzin programu; 

— zarejestrowanych jest 1,1 min posiadaczy 
telewizorów. (pd) 

Wydawnictwa 
grup wyznaniowych 

Gminy wyznaniowe (ewangelickie i kato
lickie) prowadzą na terenie NRD ożywioną 
działalność wydawniczą w zakresie literatury 
periodycznej. Ukazuje się tu 26 czasopism 
i dzienników o łącznym nakładzie jednorazo
wym 359 tys. egz. Ponadto są rozpowszech
niane 4 czasopisma ukazujące się w NR F 
i Berlinie zach. w liczbie 179.130 egz. 

(sd) 

NRF^ 
Prasa KPD żyje 

Frankfurter Neue Presse podała, że na te
renie Republiki Federalnej ukazuje się ok. 
trzystu nielegalnych gazet komunistycznych, 
głównie w płn. Nadrenii i Westfalii, gdzie 
KPD wydaje 129 gazet zakładowych. 

(pd) 
Wzrost nakładów 

Od końca 1956 do 1960 r. łączny sprzedany 
nakład gazet wzrósł okrągło o 2 min egzem
plarzy, tj. o 12,5%. Sprzedaż uliczna wzrosła 
w tym okresie o 1.1 min egz., co równa się 
28% nakładu z 1956 r. (pd) 

Dzienniki 
Łączny nakład 631 dzienników osiągnął 

w czwartym kwartale 1960 r. 17.763,8 tys. egzem
plarzy, (pd) 

Nowy magazyn 
W Monachium ukazał się nowy magazyn 

informacyjny pt. Aktuell, który ma odbiegać 
od wszelkich istniejących wzorów. Podstawę 
ma stanowić „zbeletryzowana informacja" ze 
„skomentowaną ilustracją". Wydawcy gwa
rantują trzyletni okres egzystencji w mini
malnym nakładzie 100 tys. egz. „również w wy
padku nie sprzedania ani jednego numeru". 

(pd) 
Mikrofilmy 

Dortmundzki Institut für Zeitungsforschung 
rozpoczął sporządzanie mikrofilmów najważ
niejszych gazet z lat 1918—1945 od kopiowania 
Frankfurter Zeitung. Archiwum SPD tym sa
mym systemem ma zabezpieczyć pełną archi-
walizację Vorwärts. (pd) 

Drugi program... 
1 maja stacja telewizyjna we Frankfurcie 

n. Menem zainaugurowała drugi zachodnio-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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niemiecki p r o g r a m TV. Stopniowo przyłączać 
się mają pozostałe s tacje kra jowe, k tó re od 
nowego roku będą wspólnie nadawa ły drugi 
p r o g r a m kon t ro lowany przez rządy k ra jowe 
Republ iki Federa lne j , w przeciwieńs twie do 
p r o g r a m u pierwszego całkowicie uzależnionego 
od rządu kanclerskiego w Bonn . 

Spór o drugi p r o g r a m t rwa ł przez wiele 
miesięcy. Kanclerz Adenaue r u tworzy ł w pe
w n y m momenc ie T-wo Akcy jne dla S p r a w 
tego p rog ramu . Szefowie rządów k ra jowych 
uznali to za na ruszen ie us tawy k o n s t y t u c y j 
ne j , co potwierdzi ł T rybuna ł Kons ty tucy jny 
w Kar l s ruhe . Kanclersk ie Towarzys two, k tó re 
zdążyło w y d a t k o w a ć 120 min marek , zostało 
z l ikwidowane. (pd) 

...i jego odbiór 
Drugi p r o g r a m telewizyjny może być obec

nie odbie rany przez nikły procent te lewidzów. 
Na ankie tę rozpisaną wśród abonen tów wpły
nęło odpowiedzi : 

J a k z tego widać, j edyn ie w p ł y w y radia 
z ty tu łu r e k l a m y zostały poważnie zagrożone 
przez TV. Natomias t do tej chwili p rzewaga 
r e k l a m y prasowej jest bezsporna i — j a k 
twierdzą fachowcy — u t rzyma się nadal , cho
ciaż przy zmniejszonej sup remac j i p rocen
towej , (pd) 

Koszty audycji telewizyjnych 
J a k informuje Neue Zürcher Zeitung koszty 

audycj i te lewizyjnych kształtują się różnie 
w rozmai tych przeds ięb iors twach te lewizyj
nych i radiowych, co zależne jest od sum, 
j ak imi dysponują one na cele p r o g r a m o w e . 
Niektóre z nich — wielkie — dysponują znacz
n y m i kwotami , podczas gdy mniejsze muszą 
się ograniczać w wyda tkach , t ak np. heskie 
radio podaje przeciętną cenę audycj i w r. 1960 
na 1.247 m a r e k niemieckich. Koszt minu towej 
audycj i telewizyjnej przeds tawienia t ea t r a lne 
go, operowego czy opere tkowego wynos i 1.547 
marek , audycj i d o k u m e n t a r n y c h m. in. 552 
m a r e k . Koszt minu towej audycj i młodzieżo
wej , dziecięcej i audycj i dla kobiet — 76G m a 
rek, podczas gdy dziennik telewizyjny, s tan 
pogody, czy t ransmis ja Eurowizji ty lko 329 
m a r e k niem. (jap) 

Ponad 36% 
W I półroczu 1961 wyda tk i r ek l amowe wzro

sły w po równan iu z rok iem ubiegłym o 36.1%. 
(pd) 

Kolo naukowe 
Na Uniwersytec ie w Kolonii rozpoczęło 

pracę koło naukowe , zajmujące się p rob le 
ma tyką prasy , radia i telewizji. 

(Pd) 

odbiera drugi p r o g r a m — 14°/« 
nie odbiera drugiego p r o g r a m u — 82% 
nie s twierdzi ło możliwości — 4%. 

(pd) 

Rozwój TV 
Biorąc j ako skalę porównawczą rozwój t e 

lewizji w Anglii, opubl ikowała f i rma Phi l ips 
plan rozwoju TV do 1966 r. W t y m czasie 
64% wszys tk ich gospodar s tw domowych w NRF 
ma pos iadać własne telewizory. Z końcem 
ub . r. odbiornik i posiadało 24,9% gosp. do
mowych, (pd) 

Wzrost reklamy 
H a m b u r s k i Ins ty tu t Analizy Gospodark i 

i Rozeznania R y n k u Kapferer & Schmidt 
ogłosił dane, z k tó rych wynika , że w r o k u 
szczególnej k o n i u n k t u r y gospodarczej 1960 re 
k l ama nada l wyda tn i e wzras ta ła . Oto zesta
wienie w y d a t k ó w w min . m a r e k : 

PAKISTAN 

Przejęcie Agencji 
15 czerwca pańs two przejęło największą 

agencję informacyjną Associated Press of Pa
kis tan . Ogłoszono, że rząd będzie admin i 
s t rował agencją do czasu stabilizacji jej sy
tuacj i gospodarczej . (pd) 

RUMUNIA 

30-lecie „Scintei" 
Środowisko dz ienn ikarsk ie Rumuni i w s ierp

niu 1961 r. obchodziło jubi leusz 30-lecia Scin
tei — o rganu КС Rumuńsk ie j Part i i Robot
niczej . P ierwszy n u m e r pisma ukazał się 15 
s ierpnia 1931 r. w Bukareszcie . W czasie u ro 
czystości pos tanowiono, że rocznica ukazania 
się. p ierwszego n u m e r u Scintei będzie świę
tem prasy r u m u ń s k i e j . 

Według najnowszego polskiego Rocznika 
Sta tys tycznego w Rumuni i okazują się 33 ga
zety. Przec ię tny j ednorazowy ich nak ład wy
nosi 2.400 tys . egz. (sri) 

STANY ZJEDNOCZONE 

Krytykują prezydenta 

Ostra k r y t y k a pol i tyki prasowej prez. Ken
nedy nie ustaje. Podczas dorocznej konferen
cji ASNE — Amerykańsk iego Stow. Redak to 
rów i Wydawców, m. in. waszyngtoński ko 
respondent Chicago Daily News Pe te r U s a g e r 
nap ię tnował sposób prowadzenia konferencj i 
p r a sowych w Bia łym Domu. Lisager p r zypom-

rok 

1956 
1957 
1938 
1959 
1960 

dz iennikach 

688,5 
898,4 
991,4 

1 074,0 
1 187,6 

R e k l a m a w 
per iodykach 

390,1 
487,7 
556,4 
644,7 
744,3 

radie 

32,1 
39,1 
42,4 
52,3 
48,8 

telewizji 

0,2 
3,7 

12,0 
56,8 

132,1 
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niał „stare, dobre czasy", gdy prezydent 
Roosevelt zapraszał dziennikarzy na swobodne 
dyskusje. (pd) 

Najważniejsze gazety 
W kolejnej ankiecie na temat najważniej

szych gazet amerykańskich, rozpisanej wśród 
ogółu 249 profesorów i docentów prasoznaw-
ców, wzięło udział 125 uczonych. Na 119 dzien
ników o nakładzie ponad 100 tys. egz. prze
ważająca większość uznała New York Times 
jako najlepszą gazetę kraju. Następne miej
sca zajęły Wall Street Journal i Washington 
Post. W czołówce uplasowały się także Chri
stian Science Monitor, St.-Louis Post-Dispatch, 
Milwaukee Journal i New York Herald Tri
bune, (pd) 

Gazeta robotnicza 
Od 1 maja ukazuje się nowe pismo robot

nicze Freedom Ways. Redaktorem naczelnym 
jest pisarka Shirley Graham Dubois. 

(pd) 

Najdroższy dziennik 
Od końca marca ukazuje się w Nowym 

Jorku prawdopodobnie najdroższy dziennik 
świata: ośmiostronicowy Wall Street Daily, 
kosztuje jednego dolara. Gazeta ma charakter 
poradnika giełdowego. (pd) 

Zmiany nakładów 
Drugie półrocze 1960 przyniosło czasopi

smom ogólnie biorąc korzystne zmiany na
kładowe. Oto przegląd zamieszczony w Prin
ter's Ink: 

Stan 
/-. • ^T , ! , „ „ wobec 
Czasopismo Nakład i960 r ^ 5 9 

W % 
Reader's Digest 
Life 
Mc Call's 
Ladies' Home Journal 
Saturday Evening Post 
Look 
Everywomen's Family Circle 
Woman's Day 
Better Homes & Gardens 
Good Housekeeping 
American Home 
Time 
Newsweek 
US News & World Report 
Holiday 

12 592 912 
6 764 686 
6 560 452 
6 550 415 
6 377 367 
6 322 417 
5 616 029 
5 051 066 
5 037 4Я8 
4 961 039 
3 675 676 
2 541 977 
1 442 836 
1 235 745 

921 061 

+ 4,8 
+ 4,9 
+ 14.6 
+ 9,4 
+ 2.4 
+ 7,5 
+ 9,8 
+ 18,9 
+ 3,4 
+ 6,8 
- 0.3 
+ 6.0 
- 1 1 . 3 
+ 7,5 
— 0,2 

Rzuca się przede wszystkim w oczy ostra 
walka konkurencyjna w grupie czasopism ko
biecych. Po raz pierwszy od 25 lat został nie
znacznie wyprzedzony (przez Mc Call's) Ladies 
Home Journal. Podobna walka toczy się mię
dzy Life. Saturday Evening Post i Look. Pierw
sze z wymienionych pism zanotowało wpraw
dzie najwyższy nakład, ale największy procent 
przyrostu w tej grupie wykazał Look, podob
nie jak Time wśród magazynów informacyj
nych. W grupie czasopism rozrywkowych nie
zagrożony jest Reader's Digest. (pd) 

Wzrost nakładów 1 cen 
Dalszemu wzrostowi nakładów czasopism 

towarzyszy na ogół wzrost cen reklamy. 
Rekord nakładu pobił Reader's Digest. Od 

marca pismo ma zapewniony nakład 13 min. 
egz., co o zna era przyrost o pół miliona w po
równaniu z r 1960. Redbook ukazuje się od 
lipca w nakładzie 3 450 tys. egz., cena jednej 

strony reklamy czarno-białej wzrosła z 12 375 
doi. na 13 300 doi. The Reporter, którego na
kład podniósł się o 15 tys. egz. (do 150 tys.), 
podwyższył cenę ogłoszeń za stronę do i.150 
dolarów. (pd) 

Wydatki reklamowe 
Printer's Ink podało, że wydatki reklamo

we, które w r. 1960 wyniosły okrągło 11,6 min. 
doi. osiągając rekordowy poziom ( + 4.2% wobec 
r. 1959), wykazały następujące rozbicie: 

min. doi. 
stan 

% całości wobec r. 

d z i e n n i k i 
c z a s o p i s m a 
t e l e w i z j a 
r a d i o 

3 650 
938 

1 595 
627 

31,5 
8,1 

13,8 
5,8 

+ 2.9 
+ 8,3 
+ 6,7 
+ 2,3 

1959 

Krytyka reklamy 
Na pierwszym oficjalnym posiedzeniu Ame

rican Association of Advertising Agencies 
(AAAA) poddano ostrej krytyce metody, nie
prawdziwość i brak dobrego smaku w amery
kańskiej reklamie. (pd) 

Rekord 
New York Times zanotował w ub. r. rekor

dowy obrót: ponad 112 min. doi., o blisko 
9 min. więcej niż w 1959 r. Zyski natomiast 
były poważnie mniejsze i wyniosły 1 650 tys. 
doi. wobec trzech milionów przed dwoma laty. 
Wydawca dziennika H. Sulzberger oświadczył, 
iż było to wynikiem kosztownych inwestycji 
oraz nierentownego zwiększenia nakładu. 

(pd) 

Abonenci 
Agencja United Press International (UPI) 

zwiększyła w 1960 roku liczbę swych abonen
tów o 201 ; posiada ich obecnie na całym świe
cie 6 409. (pd) 

Panteon 
Uniwersytet Gaineswille (Floryda) chce urzą

dzić honorowy panteon osobistości prasy. 
Pierwszymi zasłużonymi mają być; prezydent 
Beniamin Franklin, który był także drukarzem 
i wydawcą; John Zenger, założyciel niezależ
nej prasy amerykańskiej: Joseph Pulitzer, 
twórca prasy wielkomiejskiej, założyciel szkoły 
dziennikarskiej na Uniwersytecie Columbia 
i fundator nagród swego imienia: Adolph 
S. Ochs, najwybitniejszy z redaktorów New 
York Times. Dalsze osobistości godne umiej
scowienia w panteonie mają być uzgodnione 
przez prasoznawców. (pd) 

Telewizja 
Ponieważ w Stanach Zjednoczonych AP 

oglądanie telewizji jest bezpłatne, ilość abo
nentów telewizyjnych można ustalić jedynie 
na podstawie badań ankietowych. Państwowy 
urząd statystyczny w Stanach Zjednoczonych 
podaj:1 54 min 670 tys. abonentów, podczas gdy 
według danych przemysłu z 1 marca 1961 r. 
liczba ich wynosi 56 min 300 tys. 

W każdym razie można przyjąć, że 89.4% 
amerykańskich gospodarstw domowych posia
da po jednym telewizorze, a 13,4% dwa lub 
więcej aparatów. 

Wobec bliskiego nasycenia rynku produkcja 
nowych aparatów, o ile nie przeznaczy się ich 
na eksport, ograniczać się będzie do wymiany 
starych aparatów. (jap) 

9* 
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Badania i koszty 
W ramach programu badawczego Michigan 

State Uniwersity znany prasoznawca Paul 
J. Deutschmann rozpocznie badania nad zmia
nami technicznymi w niedorozwiniętych kra
jach Ameryki Łacińskiej. Badania finansuje 
Fundacja Forda. 

Prof. Wilbur Schramm przystąpi na zamó
wienie Institute of Communication Research 
Uniwersytetu Stranforda do badań nad pu
blicznością telewizyjnych audycji wychowaw
czych oraz podejmie studia nad ostatnim dzie
sięcioleciem telewizji. 

Badania kosztować mają po 50.000 dolarów 
każde. 

W tym samym instytucie — prof. Nathan 
Maccoby przebada wykorzystanie środków 
przekazu w pracy szkolnictwa; problem uży
wania filmu dźwiękowego, słownych i nie-
slownych przekazów do celów wychowawczych 
i nauczenia (koszt badań 107.000 dolarów). 

(pom) 
Komiksy 

Francis E. Barcus publikuje w Journalism 
Quarterly analizę zawartości, ukazujących się 
w niedzielę odcinków komiksowych w prasie 
amerykańskiej w latach 1Я00—1959. Z analizy 
wynika, że największa ilość komiksów ukazy
wała się w latach 1905—1909 (165 tytułów). Po
tem nastąpił spadek ilości i ponowny wzrost 
w latach po drugiej wojnie światowej. 

Kierunki rozwoju tych form — to wzrost 
ilości historii permanentnych, a spadek liczby 
kompletnych epizodów. Wzrost ilości komiksów 
awanturniczo-przygodowych przy spadku hu
morystycznych, które w okresie swego roz
woju, w latach 1915—1919 stanowiły 97"/o wszyst
kich komiksów w Stanach Zjednoczonych. 

Tematycznie przeważają komiksy o sytu
acjach codziennych, dotyczące rodziny, dzieci 
i sąsiedztwa. W latach 1920—24 duża ilość ko
miksów miłosnych, w okresie 1945—49 historii 
kryminalnych i detektywistycznych, (pom) 

Badania nad informacją 
W okresie sporu pomiędzy Stanami Zjedno

czonymi a Chińską Republiką Ludową o wy
spy Quemoy i Matsu, w 1953 roku, przeprowa
dzono badania nad stopniem poinformowania 
społeczeństwa amerykańskiego o sytuacji mię
dzynarodowej. 

Badaczy z Uniwersytetu Stanowego w No
wym Yorku interesował problem czy wiado
mości podawane w prasie i poprzez inne środ
ki masowej informacji są wystarczające dla 
należytego informowania społeczeństwa. 

Przebadano ponad 100 osób o wyższym 
i średnim wykształceniu, spośród mieszkańców 
New York City w okręgu Brooklyn College. 
Badania stwierdziły, że osoby interesujące się 
wydarzeniami międzynarodowymi były cał
kiem dobrze poinformowane o przebiegu wy
padków w sporze amerykańsko-chińskim. Wie
dza o wyspach będących przedmiotem sporu 
była u badanych osób w okresie poprzedza
jącym wypadki bardzo mała, wzrosła ona do
piero dzięki wydarzeniom i nawiązaniu z nimi 
informacji. 

Spośród czynników jakie mają wpływ na 
stopień orientowania się w wydarzeniach prze
badano płeć i poziom wykształcenia. Stwier
dzono, że lepiej orientują się w wypadkach 
mężczyźni jak również osoby o wykształceniu 
wyższym. 

Ciekawy jest mniej więcej równy podział 
opinii badanych co do oceny stanowiska Sta
nów Zjednoczonych wobec wysp: 55Vo wypo
wiada się po strome swego rządu, 45°/o utrzy
muje, że Stany Zjednoczone nie mają racji. 

(pom) 

SZWAJCARIA 

Programy radiowe 
Generalny dyrektor radia szwajcarskiego, 

Marcel Bezençon, stwierdził, że należy prze
sunąć czas nadawania ciekawszych i warto
ściowszych audycji, jak również serwisu infor
macyjnego, z godzin wieczornych na przed-
i popołudniowe. 

Opublikowane niedawno wyniki badań prze
prowadzonych przez radio austriackie w wielu 
krajach wskazują, że od kilku lat największe 
nasilenie słuchania radia jest w godzinach po
łudniowych, a nie jak dawniej wieczornych. 
Tłumaczy się to rozwojem telewizji (której 
programy ogląda się głównie wieczorem), 
większą ilością posiadaczy samochodowych 
aparatów radiowych, oraz zwiększeniem się 
ilości wolnego czasu w godzinach południo
wych, (jap) 

Teleabonenci 
W Szwajcarii zanotowano we wrześniu 

1961 r. zwiększenie się ilości abonentów tele
wizyjnych o 3.(322 w stosunku do 172.900 abo
nentów zgłoszonych w m-cu sierpniu. Warto 
zaznaczyć, że największa ilość nowych abo
nentów przypada na Zurych — 1073, na Ba-
zyleę 387, Lozannę 274. 

Z ogólnej liczby 176.522 abonentów telewi
zyjnych — przypada na Szwajcarię niemiecką 
128.979. na zachodnią (francuską) 36.5Я1, na wło
ską 10.962 abonentów. (jap) 

SZWECJA 
Trzech naczelnych 

Sztokholmski dziennik wieczorny Afton-
bladet wprowadził od 1 sierpnia stanowiska 
trzech naczelnych redaktorów: organizacyjne
go, politycznego i kulturalnego. (vd) 

„Piracka" rozgłośnia 
Radio szwedzkie popadło w podobne kło

poty jak rozgłośnie duńskie, których słuchacze 
odbierają od miesięcy głównie audycje nada
wane przez Radio Merkury — piracką roz
głośnię zainstalowaną na stateczku pływają
cym wzdłuż granicy wód terytorialnych. Po
dobną radiostacje ulokowano na frachtowcu 
„Bon Jour"'. Imprezę finansuje amerykański 
milioner i właściciel siedmiu rozgłośni w USA, 
Robert F. Thompson. Wykorzystał on swe fi
nansowe wpływy i uzyskał dla statku „Bon 
Jour' ' prawo żeglowania pod flagą Nikaragui. 
Szef rozgłośni Jack S. Kotschack został mia
nowany konsulem tego kraju w Sztokholmie. 

Połowa radiosłuchaczy na wybrzeżu i w sto
licy Szwecji słucha wyłącznie audycji stacji 
„Bon Jour", która nadaje jedynie muzykę roz
rywkową, przeplataną reklamą. „Bon Jour"' 
zmonopolizowała dotychczas 2"/o kwot wydat
kowanych na reklamę w całej Szwecji. Rząd 
próbuje obecnie przeciwdziałać wpływowi no
wej pirackiej radiostacji. Państwowa rozgło
śnia rozpoczęła trzeci program, nadający za 
cenę dwóch min. koron rocznie same audycje 
rozrywkowe. (pd) 

WATYKAN 
100-lecie 

„Osservatore Romano" 
1 VII 1961 r. ukazał się specjalny numer 

Osservatore Romano w objętości 60 str. w związ
ku ze stuleciem istnienia tego pisma. Nakład, 
który waha się w granicy 50 tys. egz„ tego 
n-ru osiągnął 150 tys. egz. (sd) 
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WIELKA BRYTANIA 

Pierwsze próby 
telewizji kolorowej 

W Bedford telewizja BBC nadała ekspery
mentalny program obrazu kolorowego z Cristal 
Palace z odległości 75 km (od Bedford). Obecni 
przy tym inżynierowie BBC zapowiedzieli kon
tynuacje prób, umożliwiających już w bieżą
cym roku uruchomienie studia TV kolorowej 
w Anglii. (fg) 

6305 nr „Puneha" 
19 lipca ukazał się G305 numer Puneha wy

dany w 120-tą rocznicę założenia tego najstar
szego na świecie pisma satyrycznego. 

(pom) 

Zyski 
Zakupione niedawno przez grupę pism 

Mirror — wydawnictwo Odhams Press ogło
siło, że w r. 1960 zanotowano wysokie zyski, 
które po odliczeniu podatków wyniosły 2,2(i 
min. funtów. 

Wydawnictwo Associated Newspapers Ltd. 
opublikowało, iż czysty zysk z wszystkich 
aktywów wyniósł ok. 1,4 min. funtów. 

Natomiast zyski wielkiej gazety niedzielnej 
News of the World spadły z 1040 tys. funtów 
w r. 1959 do 570 tys. funtów. (pd) 

Prasa W. Brytanii 
Według doniesień Newspapers Press Di

rectory, ilość dzienników w Zjedn. Królestwie 
i Irlandii zmniejszyła się w porównaniu z ub. 
rokiem o 4 i liczy 133 tytuły. Przybył nato
miast 1 tygodnik, powiększając ich liczbę do 
1310 tytułów. (pd) 

Dalsze fuzje pism 
Jako trzecia z kolei gazda niedzielna (po 

Empire News i Sunday Graphic) przestała się 
ukazywać Sunday Dispatch. Pomimo nakładu 
liczącego 1,5 min. egz. pismo przyniosło w okre
sie 12 miesięcy na przełomie lat 1960'61 wy
dawcy lordowi Rothermere (Associated News
papers) stratę w wysokości 600 tys. funtów. 
Sunday Dispath została przejęta przez Beaver-
brook Newspapers i przyłączona do Sunday 
Express (3,7 min. nakładu). (pd) 

Ostatni numer 
Po wydaniu numeru jubileuszowego, prze

stał się ukazywać założony 25 lat temu mie
sięcznik Coronet. (pd) 

Opinia Thomsona 
Roy Thomson, angielsko-kanadyjski magnat 

prasowy wyraził opinię, że kryzys czytelniczy, 
który w ostatnich czterech latach doprowadził 
do likw'dacji kilkunastu znanych pism. nie 
został jeszcze zażegnany i pochłonie dalsze 
tytuły. (pd) 

„Królestwo" Thomsona 
Times opublikował następujące zestawienie 

posiadłości ..króla prasy" Roy Thomsona: 
29 dzienników w Kanadzie, 22 gazety w An

glii, po 12 gazet w Szkocji i Walii, ii dzienni
ków w USA. 3 tygodniki w Irlandii Płn., 3 ga-
zetv w Trinidadzie, 2 gazety w Nigerii = 91 ty
tułów o łącznym nakładzie 4 400 tys. egz. 
Niedawno Thomson przejął dalsze akcje, mia
nowicie wydawnictw południowo-afrykańskich 
publikujących 30 gazet gospodarczych i tech
nicznych. 

Oprócz tego Thomson posiada 4 stacje TV 
(3 w Kanadzie i jedną w Szkocji), dwie kana
dyjskie rozgłośnie radiowe oraz 7 drukarni 
w Anglii. (pd) 

Wyrok 
Daily Telegraph został skazany wyrokiem 

sądowym na zapłacenie 90 tys. funtów odszko
dowania na rzecz pewnej londyńskiej firmy. 
Gazeta zamieściła dwa lata temu na stronie 
tytułowej wiadomość liczącą 13 wierszy, ja
koby policja prowadziła śledztwo w sprawie 
bilansu firmy. (РФ 

Jubileusz TV 
Przed 25 laty, 26 sierpnia 1936 około siedem

dziesięciu osób oglądało pierwszy normalny 
program telewizyjny, nadawany przez BBC. 

(pd) 

Telewidzowie 
Z końcem 1960 roku 66,3"/o gospodarstw do

mowych w całym kraju posiadało telewizory. 
(Pd) 

Najtańsza stacja TV 
Koncern Рус skonstruował dotychczas naj

tańszy model nadawczej stacji telewizyjnej. 
„Pye Package" kosztuje 17 tys. funtów wobec 
ceny 40 tys. funtów dla poprzednich najmniej
szych stacji. Nowa stacja wyposażona jest 
w studio z dwoma kamerami, czterema mikro
fonami, kompletnym systemem oświetlenio
wym i w pomieszczenie kontrolne z aparaturą 
techniczną. Promień zasięgu audycji wynosi 
15 km. (pd) 

Wydawcy przeciw kolporterom 
W lipcu 1961 r. zapadł wyrok sądowy 

w sprawie stowarzyszenia wydawców. News
paper Proprietors Association Ltd. przeciwko 
National Federation of Retail Newsagents 
Booksellers and Stationers, reprezentującą in
teresy drobnych sprzedawców prasy. Wydawcy 
żądali zmiany porozumienia, na podstawie 
którego sprzedaż codziennych pism londyń
skich była dozwolona tylko w tych miejscach, 
na których była ona prowadzona w lipcu 
1944 roku lub w miejscu wyznaczonym przez 
Federację. 

W Anglii znajduje się obecnie około 400.000 
takich punktów sprzedaży, są to małe sklepiki 
lub kioski, prowadzone przez właściciela i iego 
rodzinę. Zgodnie z obowiązującym w Anglii 
zwyczajem pracują one 70—80 godzin w tygod
niu. Obecnie blisko 57°,'<i ich obrotu (równego 
250 funtom rocznic) pochodzi ze sprzedaży 
prasy. 

Wspomniane ograniczenie poważnie utrud
niało rozwój nowych punktów sprzedaży. Sąd 
unieważnił w wyroku istniejące porozumienie, 
motywując to szkodą interesu publicznego 
w postaci złego kolportażu prasy. Równocze
śnie określono, że liczba punktów sprzedaży 
prasy na terenie Anglii winna wzrosnąć o 1'3 
swego stanu. Ustalono również obowiązek roz
poczynania sprzedaży przed godz. 7 rano. Fe
deracja na mocy tej decyzji zobowiązana jest 
sporządzić i przechować do wglądu publicz
nego listę sprzedawców. 

Ciekawostką będzie tu przytoczyć argument 
Federacji, która starała się utrzymać obowią
zujące porozumienie, jako obronę przeciwko 
konkurencji przygodnych sprzedawców, którzy 
kupioną w kiosku prasę sprzedawali na ulicy 
po to „by zarobić na piwo". (pom) 
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WŁOCHY 
Koncentracja 

Wśród w y d a w a n y c h w k ra ju 89 dzienników, 
cztery są p i smami spor towymi . Nakład dzien
n y pozostałych 85 ty tu łów wynosi ok. 4,77 min . 
egz., z czego przeszło połowa p rzypada na ki l
kanaśc ie zaledwie dzienników w y s o k o n a k ł a d o -
wych : 

n a k ł a d 
dzienniki ilość w °/o w tys . "U 

ponad 100 tys . nak ładu 15 17,6 3 065 64,3 
od 50—100 ,. ,, 12 14,2 780 16,3 
do 50 ,, „ 58 68,2 927 19,4 

(Pd) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

Nowosti 
10 czerwca rozpoczęła działalność nowa pra 

sowa agencja informacyjna Nowosti (APN), 
założona przez 4 radzieckie organizacje spo
łeczne. Opracowuje ona zagadnienia poli tycz
ne, ku l tu ra lne i naukowe , obsługując także 
zagraniczne agencje i p isma. Przewodniczący 
zarządu APN — Borys Burków. (pd) 

W dwudziestu miastach 
Krasno ja r sk jest dwudziestą miejscowością 

kraju, w której codziennie d ruku je się Praw
da. Matryce t r a n s p o r t o w a n e są z Moskwy sa
molotem. Odległość ze stolicy do Krasno ja r ska 
wynos i 3 955 k m . (pd) 

Katalog 
Ministers two Poczt i Telegrafów wydało 

nowy katalog, wykazujący 866 ty tu łów czaso
pism fachowych. (pd) 

Miesięcznik — gigant 
Referatywnyj Zumal to ty tu ł miesięcznika, 

w y d a w a n e g o w 13 ser iach, informujących o za
war tośc i cz ternas tu tysięcy czasopism facho
wych z 84 kra jów całego świata . Redakcja za
t rudn ia 1400 s tałych p racowników (przeszło 
połowę stanowią naukowcy) i współpracu je 
z dwunas tu tysiącami fachowców. Pismo jest 
w y d a w a n e przez Ins ty tu t Informacj i Naukowej 
i Technicznej Akademi i Nauk . (pd) 

100 lat 
Stulecie is tnienia obchodził założony w 1861 

r o k u magazyn p o p u l a r n o n a u k o w y Wokrug 
Sweta. (pd) 

Odznaczenie 
Z okazji 50 rocznicy urodzin został odzna

czony o rderem Lenina naczelny r edak to r 
Prawdy i przew. Zw. Dziennikarzy Radziec
kich. Paweł Sat jukow. (pd) 

W stu językach 
Z końcem 1961 r. liczba te lewidzów osiągnie 

6 mil ionów osób. Stacji te lewizyjnych pracu je 
obecnie 87. Radiostacje radzieckie nadają audy
cje w 102 językach, w t y m w 39 zagranicznych . 

(pd) 

Faksymile „Kolokola" 
Z in ic ja tywy Wydawnic twa Akademi i N a u k 

ZSRR ukaże się faksymilowa edycja Kolokola, 
pierwszej nie podlegającej carskiej cenzurze 
rewolucyjne j gazety rosyjskie j , wydawane j za 
granicą przez Hercena i Ogar iowa. Kolokol 
od dawna już jest b ia łym k r u k i e m . F a k s y m i 

lowa edycja będzie p ie rwszym pe łnym w y d a 
niem tego pisma, obejmie wszystkie jego nu
mery w liczbie 245 oraz ukazujące się przy 
n im dodatk i . Całość publ ikacj i zawar ta w 11 
wo luminach ukaże się do końca 1962 roku. 

(rn) 

Azja i Afryka — dzisiaj 
Od marca 1961 w miejsce czasopisma So-

wriemiennyj Wostok Ins ty tu t Narodów Azji 
i Ins ty tu t Narodów Afryki Akademi i N a u k 
ZSRR wyda je społeczno-poli tyczny miesięcznik 
Azija i Afrika siegodnia. (rn) 

Nagroda „Moskwa — Kosmos" 
Dla uczczenia pierwszego lotu człowieka 

w kosmos Zarząd Związku Dziennikarzy Esto
nii us tanowił doroczną nagrodę pod nazwą 
,-,Moskwa — Kosmos" . Nagroda p rzyznawana 
będzie 12 kwietnia każdego roku za naj lepszy 
mater ia ł opub l ikowany w pras ie r epub l ikań 
skiej , (rn) 

Udział społeczeństwa 
w redagowaniu prasy 

W i960 roku КС KPZR podjął uchwałę 
„O dalszym rozwijaniu zasad społecznych 
w pras ie radzieckiej i r ad io" . W uchwale tej 
ap robowano p r a k t y k ę organizowania w r edak 
cjach dz ienników i czasopism n iee ta towych 
działów i rad ko responden tów robotniczo-
-chłopskich. Organom pa r ty jnym polecono 
wprowadz ić do kolegiów redakcy jnych na za
sadach społecznych przodujących robo tn ików 
i kołchoźników, przedstawiciel i intel igencji 
twórczej , organizacj i pa r ty jnych , radzieckich, 
związkowych i komsomolsk ich . P r a c o w n i k o m 
n iee ta towym powierzono sprawdzanie l istów, 
omawian ie p lanów redakcyjnych , organizowa
nie konferencj i i spo tkań z czyte ln ikami . 

Z okazji dnia p rasy w 1961 r. dzienniki 
i czasopisma radzieckie dokonały przeglądu 
swej działalności w świetle wspomniane j 
uchwały . Ze sp rawozdań wynika , że nowe for
my redagowania gazet rozwijają się pomyś ln ie . 
W poszczególnych republ ikach i obwodach 
wciągnięto do współpracy z prasą po k i lka
dziesiąt tysięcy ko responden tów robotniczych 
i chłopskich. W Kazachs tanie na p rzyk ład jest 
ich około 60 tysięcy, w leningradzkiej p ras ie 
i radio ponad 50 tysięcy. Powsta ły setki nie
e ta towych działów redakcy jnych i rad ko re 
spondentów. W samych tylko redakc jach gazet 
kole jowych is tnieje 120 działów społecznych, 
w k tórych pracuje ponad 1200 kolejarzy. Oprócz 
tego z p i smami kole jowymi współpracuje 600 
n iee ta towych ko re sponden tów i 320 fotorepor
terów. 

J a k wyn ika ze sp rawozdań n iezwykle waż
ną rolę spełniają działy n ieeta towe w redak
cjach o rganów obwodowych i re jonowych. 
Zajmują się one sp r awami budownic twa , szkół, 
handlu , przemysłu , t r anspor tu , p r o p a g a n d y i in. 
Szczególne zaś znaczenie mają tu n iee ta towe 
działy rolne. W wiciu w y p a d k a c h zajmują się 
one ściśle okreś lona specjalnością, j ak np . ho 
dowla, up rawa k u k u r y d z y , mechanizacja i tp . 
Kierują n imi zazwyczaj snecjal iści-rolnicy p ra 
cujący zawodowo w kołchozach i sowchozach. 
A k t y w n y udział we współpracy biorą pracow r-
nicy inżynieryjno- techniczni . Pod ich kierów-4 

nici wem op racowywane są mate r ia ły pub l iko
wane przez dzienniki w rub ryce ..Szkoła n a u k 
ekonomicznych" . Niee ta towe działy przygoto
wują do d r u k u całe ko lumny mate r ia łów oma
wiających na jaktua ln ie jsze p rob lemy te renu . 
Ten rodzai współnracy czvni pazety bardzie j 
rjoczytnymi, bardziej aktywizuje opinię spo
łeczna. P isma otrzymują znacznie więcej niż 
dotychczas listów, k tó rych t e m a t y k a poważnie 
rzutuje na p lany i p racę redakcj i . 
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Rozszerzeniem nowych form współpracy 
społeczeństwa z prasą zajmują się przede 
wszystkim Oddziały Związku Dziennikarzy 
Radzieckich, organizują one kursy i seminaria 
dla kierowników i pracowników nieetatowych 
działów, społecznych członków kolegiów re
dakcyjnych i korespondentów. Dużą rolę od
grywają tu również organizowane przez redak
cje gabinety korespondentów, przy których 
powstają koła początkujących współpracowni
ków prasy. (rn) 

Bibliografia litewskiej prasy 
Kniżnaja pałała (instytut bibliograficzny) 

Litwy wydała książkę „Bibliografia prasy Li
tewskiej SRR". Publikacja zawiera dane doty
czące prasy litewskiej z lat 1940—1955 oraz 
przekładów z literatury litewskiej na języki 
narodów Związku Radzieckiego i krajów de
mokracji ludowej. (rn) 

Czasopismo w języku żydowskim 
Ukazał się pierwszy numer wydawanego 

W języku żydowskim dwumiesięcznika lite-
racko-artystycznego Sowietysz Hajmland (Ra
dziecka Ojczyzna). Nowe czasopismo jest orga
nem Związku Pisarzy ZSRR. współpracuje 
z nim kilkudziesięciu żydowskich autorów ra
dzieckich. Redaktorem naczelnym Sowietysz 
Hajmland został poeta Aron Wergelis. W pierw
szym numerze opublikowano m. in. powieść 
T. Gcna ,,W rodzinnym mieście", poemat 
M. Teifa .,Bracia", miniatury prozą I. Schreib-
mana, fragmenty poematu Twardowskiego „Za 
dalą dal" i notatki L. Czerniak o utworach 
literackich drukowanych w prasie żydowskie
go Obwodu Autonomicznego (Birobidżan). Na
kład pierwszego numeru wynosi 25 tys. egzem
plarzy. Zgłoszenia na prenumeratę Sowietysz 
Hajmland przyjmują oddziały „Sojuzpieczati". 

(rn) 
Encyklopedia literacka 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe „So-
wietskaja Encikłopedija" przygotowuje do dru
ku „Krótką encyklopedię literacką". Edycja 
składać się będzie z sześciu tomów dużego 
formatu i obejmuje literatury wszystkich kra
jów świata od czasów starożytnych po współ
czesność. Zawierać będzie obszerne wiadomo
ści o piśmiennictwie m. in. takich krajów jak: 
Chiny. India, Birma, Egipt, Japonia, kraje 
Ameryki Łacińskiej. Tytuły dzieł podawane 
będą w języku ojczystym pisarza i tłumacze
niu rosyjskim. W sumie na wydawnictwo złoży 
się około 15 tysięcy artykułów, szkiców histo
ryczno-literackich, not biograficznych i infor
macji. Jak wynika z zamieszczanych w prasie 
radzieckiej anonsów, nowa publikacja obliczo
na jest m. in. jako pomoc dla dziennikarzy. 
Pierwszy tom „Krótkiej encyklopedii literac
kiej" ma wyjść z druku jeszcze w roku 1962, 
nnstonnie co roku ukazywać się będą po 
dwa tomy. (rn) 

Prasa w Gruzji 
W Gruzińskiej SRR wychodzi obecnie 138 

gazet i 123 czasopisma w języku gruzińskim, 
ormiańskim, abchaskim, osetyńskim, rosyjskim 
i in. W porównaniu z 1922 rokiem łączny na
kład ukazujących się w Gruzji gazet wzrósł 
przeszło dwudziestokrotnie. (rn) 

Nagroda Leninowska 1961 
Laureatem Nagrody Leninowskiej 1961 roku 

w dziedzinie dziennikarstwa i publicystyki zo
stał popularny poeta, powieściopisarz i drama
turg estoński Juhan Smuul. Nagrodę przyznano 

Smuulowi za jego antarktyczny dziennik „Lo
dowa księga", w którym opisuje życie i pracę 
uczestników ekspedycji radzieckiej na szóstym 
kontynencie. Smuul przebywał na Antarkty
dzie kilka miesięcy i z kronikarską niemal do
kładnością odtworzył zmagania ludzi w suro
wych warunkach Lodowej Ziemi. Ale książka 
Smuula jest nie tylko kroniką, jest również 
pełną liryzmu opowieścią filozoficzną odzwier
ciedlającą problemy nurtujące współczesnego 
człowieka. 

Juhan Smuul urodził się w 1922 roku. Obec
nie jest przewodniczącym Związku Pisarzy 
Estonii i deputowanym do Rady Najwyższej 
ZSRR. (rn) 

Statystyka prasy 
Na początku 1961 roku w ZSRR wychodziły 

9544 gazety o łącznym jednorazowym nakładzie 
68.6 miliona egzemplarzy. W tym 130 komso-
molskich gazet w jednorazowym nakładzie 
7,7 miliona egzemplarzy i 24 pionierskie w na
kładzie 7,1 miliona 

W języku ukraińskim ukazuje się 814 gazet, 
w białoruskim — 154, kazachskim — 144, kirgi
skim — 46, mołdawskim — 47, gruzińskim — 
95, litewskim — 82. 

Wydaje się obecnie w ZSRR 924 czasopisma. 
Łączny jednorazowy nakład czasopism Kom
munist, Partijnaja Zizń i Agitator wynosi 
1,6 miliona egzemplarzy. Każdy numer Robot
nicy wydawany jest w nakładzie 2,5 miliona 
egzemplarzy, Krestjanki — 2,2 miliona, Ogo-
nioka — 1.9 miliona, Krokodiła — 1,5 miliona 
egzemplarzy. (rn) 

Papier i nakłady 
W artykule pod powyższym tytułem (So-' 

wietskaja Pieczat, nr 6/1961) B. Michajłow oma
wia produkcję radzieckiego przemysłu papier
niczego w zestawieniu z potrzebami wydaw
nictw prasowych. Nakłady dzienników i czaso
pism rosną niesłychanie szybko. Na przykład 
czasopismo Zdorowie, które powstało w 1955 r. 
ukazywało się początkowo w nakładzie 50 tys. 
egz. Obecnie jego nakład wynosi 800 tys. egz. 
W porównaniu z rokiem 1956 jednorazowy 
nakład wszystkich wychodzących obecnie 
w ZSRR dzienników wzrósł o 15 min. egz., 
czasopism o 20,5 min. Roczny nakład książek 
podwyższył się o 132 min. egz. Wzrost nakła
dów niektórych dzienników i czasopism wy
gląda następująco (w min. egz.): 

Prawda 
Izwiestia 
Ogoniok 
Rabotnica 
Krestianka 
Krokodil 

1940 
2,0 
1,6 
0,3 
0.4 
0,3 
0.3 

1956 
5.4 
1,6 
1.0 
1.2 
0.8 
0,7 

1961 
6,0 
4,1 
1.8 
2.5 
2,2 
1,5 

W okresie powojennym produkcja radziec
kiego przemysłu papierniczego wzrosła prze
szło trzykrotnie. Mimo to ciągle odczuwa się 
brak książkowego, a szczególnie gazetowego 
papieru. Ciągle jeszcze powstaje konieczność 
ograniczania nakładów niektórych pism, cho
ciaż istnieje na nie wielkie zapotrzebowanie. 
Wzrost produkcji różnych gatunków "papieru 
drukarskiego nie nadąża jak dotąd za wzrostem 
nakładów. Aby zaspokoić wzrastające potrzeby 
wydawnicze, do 1965 r. produkcja papieru ga
zetowego musi wzrosnąć (w porównaniu 
z r. 1958) o 2.7 raza, książkowego dwukrotnie, 
kredowego ośmiokrotnie. W 1965 r. przemysł 
radziecki musi wyprodukować ponad cztery 
miliony ton różnych gatunków papieru, w tym 
ponad milion ton papieru gazetowego, (rn) 
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RÓŻNE Telewizja na świecie 

Prasa na świecie 
Przecię tny n a k ł a d 8 tys . dz ienników na ca

łym świecie wynos i codziennie 250 min . egz., 
na tomias t 200 gazet n iedzie lnych posiada łącz
n y nak ład 50 min . egz. Największe z n ich p rze 
kraczają co niedzielę nak ład mi l ionowy: 

News of the World — 7,0 min . egz. 
The People 
Sunday Pictorial 
Sunday Express 
Bild am Sonntag 
Sunday Dispatch 
Sunday Post 
Sunday Times 

5,4 
5,3 

— 3,4 
— 1,7 
— 1,6 
— 1Д 
— 1,1 

(pd) 

Nagrody 
Telewizja szwajcarska, posiadająca na s w y m 

konc ie n ie jednokro tne odznaczenia międzyna 
rodowe, może się w y k a z a ć n o w y m osiągnię
ciem. W r a m a c h P r ix Ital ia uzyskała ona na 
grodę miasta Pizy (w wysokości 14.000 f r anków 
szwajcarskich) za cykl obrazów przedstawiają
cych w sześciu f ragmentach „symfonię hel -
weckiego dobroby tu" . Audycję prowadzi l i 
w u lub ionym p ią tkowym magazyn ie Felice 
A. Vitali i Roman Brodman . 

Nagrodę tej samej wysokości i tego samego 
s topnia uzyskała telewizja a m e r y k a ń s k a za 
audyc ję muzyczną. (jap) 

Według zestawienia opubl ikowanego przez 
Funk-Korrespondenz, z końcem r. i960 p rzy 
padała na 1 tys . mieszkańców w kra jach euro
pe jsk ich nas tępująca ilość te lewizorów: 

Monako 
W. Bry tan ia 
Dania 
Szwecja 
N R F 
Holandia 
CSRS 
N R D 
Belgia 
Włochy 
F ranc ja 
I r landia 
Szwajcar ia 

— 
— — — 
— — — 
— — — — — — 

500 
210 
110 
102 

90 
70 
61 
54 
53 
40 
37 
37 
23 

L u k s e m b u r g 
Aust r ia 
Fin landia 
ZSRR 
Hiszpania 
Po lska 
Norwegia 
Węgry 
Por tuga l ia 
Bułgar ia 
R u m u n i a 
Cypr 
Jugosławia 

— 21 
— 20 
— 18 
— 15 
— 11 
— 11 
— 8 
— 7,2 
— 6 
— 4 
— 1,5 
— 1,5 
— 0,6 

Zestawienie to różni się dość poważnie od 
tabel i opracowane j przez BBC dla n i e k t ó r y c h 
k r a j ó w : 

U S A 
W. Bry tan ia 
Szwecja 
Dania 
N R F 
N R D 

— 255 
— 216 
— 134 
— 97 
— 86 
— 57 

CSRS 
Franc ja 
Włochy 
Aust r ia 
Szwajcar ia 
ZSRR 

— 52 
— 40 
- - 39 
— 24 
— 21 
— 18,5 

(pd) 

K O R Ę O N D E N A 

Uwaga na marginesie nowego wydania 
„Merkuriusza Polskiego" z 1661 r. 

A d a m Przyboś w e wstęp ie do ks iążkowej 
reedycj i Merkuriusza wspomina ubocznie 
o p racach poświęconych genezie i anal izie tego 
p isma. Wzmianki te mogą spowodować u czy
te ln ików pewne fałszywe p rzekonan ie o war 
tości odkrywczej wymien ionych w e wstęp ie 
publ ikacj i . W p ie rwszym zdaniu ws tępu au to r 
wymien ia mianowicie dwie pozycje : p racę 
J . L a n k a u a z roku 1959 pt . : „P ra sa s ta ropolska 
na tle rozwoju p rasy w Europ ie" , i mój a r ty 
ku ł d r u k o w a n y w 1956 г.: „Merkuriusz Polski 
z 1661 roku i początki per iodycznego p iśmien
nic twa polskiego" . Zestawienie to mogłoby k o 
m u ś sugerować, j akoby praca moja , w y m i e 
n iona wyżej j ako wcześniejsza, wnosi ła coś 
więcej od p r a c y J . L a n k a u a . 

War to więc może p rzypomnieć , że zasadni
czy postęp w sp rawie usta lenia w y d a w c y i re
dak to ra Merkur iusza pochodzi od J . L a n k a u a , 
k tó ry w s w y m króc iu tk im, a n iezwykle od

k r y w c z y m a r tyku l e „Kilka nowych szczegółów 
o Merkur iuszu Po l sk im z 1661 r ." (Prasa Pol
ska 1949, 4), po raz p ierwszy stwierdził , że 
właśc iwym wydawcą Merkur iusza był nie wy
mien iony nigdzie w tekście Pinocci . Wszystkie 
późniejsze p race opierają się na t y m odkryc iu 
i przyjmują za p u n k t wyjścia związanie Mer
kuriusza poprzez osobę Pinocciego z kance la 
rią dworu kró lewskiego. Jes t to dla i n t e rp re 
tacj i h is torycznej tego p i sma s twierdzenie 
ogromnej wagi . 

Można by może pragnąć , żeby w y d a n i e 
Merkuriusza było zaopat rzone w nieco obszer
niejsze informacje o s tanie b a d a ń i pewnych 
szczegółach związanych z w y d a w a n i e m Merku
riusza, aniżeli to m a miejsce we wstępie (np. 
skoro zamieszcza się por t re t Pinocciego war to 
było może wspomnieć o jego roli na dworze 
kró lewskim) , zarzut ten j e d n a k nie umniejsza 
oczywiście war tośc i Wstępu, k tórego zasadni 
czym celem jes t anal iza h is toryczna z a w a r 
tości t reściowej Merkuriusza. 

Renata Majewska Grzegorczykowa 
Warszawa 
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KONSTANTY OSTYK-SYREWICZ 
Zmarł 7 lipca 1960 w Poznaniu. Pseudo

nimy: Kazimierz Rymwid, Meynart, K. S. 
Urodzony 11 III 1892 w Wilnie w śro

dowisku szlachecko-ziemiańskim. Studia 
w zakresie prawa i historii odbył w szko
łach rosyjskich. Pracę dziennikarską roz
począł w Agencji Wschodniej, jednak 
swoje zainteresowania publicystyczne 
w zakresie problematyki międzynarodo
wej rozwinął w wileńskim Słowie (pro
wadził cotygodniowe kroniki wydarzeń 
międzynarodowych). W piśmie tym przez 
długi okres czasu pełnił obowiązki sekre
tarza redakcji. 

Pogarszający się stan zdrowia nie po
zwolił mu na szerszą i stałą pracę dzien
nikarską po wojnie. Dorywczo współpra
cował jednak do ostatnich chwil swego 
życia z szeregiem czasopism: Rzeczpospo
lita, Kulisy, Spółdzielczość Pracy (i daw
niej przed zmianą tytułu 1 V 1960: Ty
dzień), Ilustrowany Kurier Polski, Głos 
Wielkopolski, Przyjaźń. Dla rozgłośni Pol
skiego Radia opracował szereg tłumaczeń, 
głównie z Czechowa. Nadto gromadził 
materiały do dzieła pamiętnikarskiego 
o II wojnie światowej. (sd) 

HENRYK ŁUBIEŃSKI 
Zmarł 21 lipca 1960 r. w Berlinie zach., 

pochowany w miejscowości rodzinnej w 
Zassowie (woj. rzeszowskie). 

Urodził się 26 V 1900 r. w Krakowie. 
Studia wyższe w zakresie prawa odbył 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prakty
kę dziennikarską rozpoczął w Paryżu, 
gdzie w latach 1926—7 redagował kato
lickie pismo. Na stałe związał się z wi
leńskim Słowem. Pisał codzienne kore
spondencje z Warszawy dla Słowa zaty
tułowane „Telefonem z Warszawy". 
Często tematu do nich dostarczały kon
trowersje wśród warstw rządzących 
(Mościcki, Kwiatkowski, Rydz-Smigły 
i Beck), co było powodem licznych kon
fiskat Słowa. 

W latach 1938—9 był korespondentem 
berlińskim Słowa. 

Po wojnie, ostatnie lata spędził w Ber
linie, (sd) 

LEON MACKIEWICZ 
Zmarł 21 września 1960 r. w Warsza

wie. Redaktor techniczny Wydawnictwa 
Związkowego CRZZ. 

Urodził się 5 listopada 1903 r. w To
runiu, w rodzinie robotniczej. Drukarz, 
linotypista. 

Za swoje lewicowe przekonania był 
prześladowany i to skłoniło go na prze
łomie roku 1925/26 do emigracji do Fran
cji. Początkowo przebywał w Paryżu, 
później w Pas de Calais. Pracował w dru
karni francuskiej, a jednocześnie był 
współredaktorem Gazety Polskiej, gdzie 
umieszczał swe artykuły omawiające 
sprawy Polonii francuskiej. 

Jako zwolennik idei socjalistycznej, 
głęboko tkwił w ruchu lewicowym, był 
członkiem PPS. 

Po wybuchu wojny, jako ochotnik, 
wstąpił do Armii Polskiej, tworzącej się 
we Francji. Po klęsce Francji był czyn
nym bojownikiem Francuskiego Ruchu 
Oporu (FTPF — Franc Tireurs et Part i
sans Français). Został awansowany do 
stopnia podporucznika. 

W roku 1948 z jedną z większych grup 
robotników, powrócił do kraju. Osiedlił 
się w Toruniu, później zaś przeniósł się 
do Grudziądza i pracował w drukarniach, 
nie ustając w swej pracy społecznej 
i związkowej. Wreszcie przeniósł się do 
Warszawy, gdzie objął stanowisko kie
rownika chemigrafii w drukarni RSW 
„Prasa" na Smolnej. 

Następnie pracował w Centrali Wy
dawniczej Druków, aż wreszcie, ten zna
ny, ceniony drukarz i związkowiec, prze
szedł do pracy w wydawnictwach związ
kowych. Jako starszy redaktor technicz-
niczny pracował tu do śmierci. Wydaw
nictwom, w których pracował (Przegląd 
Związkowy, Kultura i Życie, Działko
wiec) zapewnił wysoki poziom edytorski. 

Za całokształt swej pracy był odzna
czony: Złotym Krzyżem Zasługi, Meda
lem X-lecia PRL oraz francuskim Krzy
żem Wojennym z Brązową Gwiazdą. Miał 
również medale partyzanckie. 

(mc) 
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BOLESŁAW SZCZEPKOWSKI 

Publicysta i dziennikarz. Zmarł 17 
października 1960 r. w Warszawie. 

Urodził się 3 listopada 1887 r. w Sę
dziszowie, woj. kieleckie, w rodzinie in
teligencji pracującej. 

Do szkoły uczęszczał w Częstochowie, 
Petersburgu i Kazaniu, gdzie otrzymał 
maturę. Brał udział w strajku szkolnym 
w r. 1905 co zmusiło go do emigracji 
z kraju. Po krótkim pobycie w Szwaj
carii, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 

Po 5-ciu latach powrócił do kraju. 
W okresie 1910—14 pracował jako nau
czyciel w zakładach wychowawczych, 
wzorowanych na szkołach angielskich 
i wyjeżdżał na studia uzupełniające do 
Anglii. 

Do zawodu dziennikarskiego wszedł po 
wybuchu I wojny światowej, obejmując 
w Zagłębiu Dąbrowskim redakcję ty
godnika Glos Polski, a następnie dzien
nika Kurier Zagłębia w Sosnowcu. 

W r. 1916 przeniósł się do Warszawy 
i luźno współpracował z Gazetą Poranną 
2 Grosze. W r. 1918 założył własny Biule
tyn Prasowy (PBK) Polskie Biuro Kore
spondencyjne, abonowany przez 6 dzien
ników warszawskich. W okresie 1918—• 
1921 współpracował z pismem Rzeczpo
spolita i w czasie rokowań pokojowych 
był korespondentem tego dziennika w 
Rydze. W r. 1921 objął redakcję naczel
ną Dziennika Poznańskiego, po śmierci 
zaś Marchlewskiego do r. 1926 był re
daktorem naczelnym Kuriera Poznań
skiego. 

W r. 1927 powrócił do Warszawy i ob
jął stanowisko redaktora naczelnego 
Rzeczypospolitej, po czym w r. 1928 prze
szedł do dziennika Polska, lecz po krót
kim czasie ustąpił, i przeniósł się do Po
znania. 

W następnych latach kierował kolejno 
redakcjami dzienników i czasopism: 
Dziennik Poznański (1928), Polska (1928— 
31), Kurier Bydgoski (1931—35). Po raz 
drugi, w roku 1935 powrócił do Warsza
wy już na stałe i objął kierownictwo 
czasopisma kobiecego Bluszcz. W r. 1937 
przeniósł się do Gazety Handlowej, a w 
r. 1938 założył przedsiębiorstwo propa-
gandowo-reklamowe pn. Towarzystwo 
Powiernicze dla Prasy i Propagandy 
„PROPRESSA". 

W czasie okupacji współpracował z 
Marianem Grzegorczykiem w prasie pod
ziemnej. Po zakończeniu działań wojen
nych był pracownikiem PAP, a w r. 1946 
objął stanowisko szefa prasy i propagan
dy Polskiego Czerwonego Krzyża. W 

r. 1947 założył Katolicki Instytut Wy
dawniczy i do chwili śmierci był jego 
kierownikiem. 

Wydał pracę naukową „Kwestia polska 
a idea narodowa w XIX stuleciu", pozo
stawił też przygotowaną i dobrze oce
nioną monografię o Kazimierzu Wiel
kim. Z wydanych prac literackich wy
mienić należy, powieści: Niedźwiedź, 
Markiz, Bestie i ludzie, Zielone łąki 
Świat na szybie okiennej, Na Oceanie 
oraz kilkadziesiąt nowel. 

Zmarły był członkiem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich od r. 1919. (т.е.) 

WOJCIECH ZALESKI 

Zmarł 23 października 1960 r. w Ma
drycie. Ekonomista i publicysta. Przed 
wojną redaktor ABC, Universum, (sd) 

WŁADYSŁAW KUCHARSKI 

Po wielomiesięcznej chorobie " zmarł 
w USA 8 listopada 1960 r. Był nestorem 
dziennikarstwa polskiego w USA, długo
letnim redaktorem Głosu Ludowego, je
dynego postępowego tygodnika polonij
nego w Stanach Zjednoczonych. 

Urodził się w 1883 roku w Hrubieszo
wie. Już w młodym wieku związał się 
z ruchem robotniczym: w trakcie stu
diów wstąpił do PPS. Wspólnie z żoną, 
Stanisławą, działają w szeregach lewicy 
partyjnej. Wyśledzeni przez policję, zo
stają aresztowani i osadzeni w więzieniu. 

Po wyjściu z więzienia opuszczają 
Polskę i wyjeżdżają do Nowego Jorku. 
Tutaj wstępują w szeregi Sekcji PPS. 
W roku 1913 Władysław Kucharski przy
jeżdża do Chicago i rozpoczyna pracę 
w Dzienniku Ludowym. W roku 1932 
przenosi się do Detroit i tu obejmuje 
pracę w redakcji Robotnika Polskiego — 
organu Związku Socjalistów Polskich. 
Na skutek różnicy poglądów w łonie ze
społu redakcyjnego Robotnika Polskiego 
opuszcza Detroit i wraca do New Yorku. 

W pięć lat później obejmuje posadę 
w ukazującym się w Detroit Glosie Lu
dowym i temu pismu pozostaje już wier
ny do końca życia. 

W trakcie swojej 23-letniej pracy w 
Glosie Ludowym pełni niemal wszystkie 
odpowiedzialne stanowiska redakcyjne, 
krótko przed śmiercią jest sekretarzem 
redakcji i redaktorem odpowiedzialnym. 
Mimo swoich 77 lat pracuje zawsze 
z ogromnym poświęceniem od rana do 
wieczora. Pisze artykuły, adiustuje cały 



NEKROLOGIA 139 

materiał do numeru, czuwa nad składem, 
łamie gazetę, robi korektę itd. 

60 lat życia poświęcił Władysław Ku
charski walce o postęp i sprawiedliwość 
społeczną. Mimo ciągłych przykrości, na 
jakie był narażony, szczególnie w okre
sie swej pracy w Głosie Ludowym, nigdy 
nie zawiódł, nigdy nie poszedł na kom
promis z reakcją. Zawsze był przykła
dem do naśladowania dla innych dzien
nikarzy — szanowany był zresztą nie 
tylko przez towarzyszy walki i przyja
ciół, ale także przez swoich przeciwni
ków. 

W 1959 roku spełniło się ostatnie ma
rzenie jego życia — odwiedził Polskę po 
raz pierwszy po 50 latach. Niedługo po 
powrocie do Stanów poważnie zanie
mógł. Stało się to przyczyną przerwa
nia pracy w Glosie Ludowym. Potem, 
gdy kryzys minął, pisał artykuły w do
mu — bowiem nie mógł się już prawie 
poruszać. Zmarł po roku ciężkiej choroby. 

W kondukcie pogrzebowym z udzia
łem ponad 80 samochodów, uczestniczyło 
250 przyjaciół Zmarłego. Byli wśród nich 
nie tylko dziennikarze polonijni, ale także 
wybitni dziennikarze amerykańscy, dzia
łacze społeczni oraz konsul generalny 
PRL dr Włodzimierz Zawadzki, (jaf) 

ROMAN FEREK 
Zmarł 24 listopada 1960 w Krakowie. 
Urodzony 1 XI 1881 w Krakowie. Od

bywał studia muzyczne, jednak dla zdo
bycia niezależności materialnej rozpoczął 
praktykę zawodową w drukarni Czasu; 
wysłany zostaje za granicę, celem zapo
znania się z nowoczesnym sposobem skła
dania maszynowego. W rozwoju nowocze
snego drukarstwa prasowego w Krakowie 
odegrał dużą rolę. W 1914 r. sprowadził 
do Krakowa pierwsze linotypy dla dru
karni Głosu Narodu, jednocześnie obej
muje stanowisko kierownika tej drukar
ni. Po rozwiązaniu ,,Sp. a. Głos Narodu" 
organizuje wraz z byłymi pracownikami 
przedsiębiorstwa nową drukarnię — 
Udziałową, którą kieruje do r. 1945. 

W latach 1912—1929 (z przerwą wojen
ną) wydaje miesięcznik Muzyka i Śpiew, 
którego zadaniem było podnoszenie kul
tury muzycznej wśród wiejskich organi
stów i nauczycielstwa. (sd) 

LIDIA KASMAN 

Zmarła 14 grudnia 1960 r. w Warsza
wie. Działacz polityczny, publicysta. Pse
udonim: „Senka" (Warszawa 1934—5), 
„Erna" (Katowice 1935). 

Urodziła się 6 V 1912 r. w Warszawie 
w rodzinie drobnomieszczańskiej. Szkołę 
średnią ukończyła w Wilnie w 1928 roku. 
Jeszcze rok wcześniej przed ukończeniem 
seminarium pedagogicznego wstępuje w 
szeregi Komunistycznego Związku Mło
dzieży Polskiej. Odtąd całą swą działal
ność łączy z ruchem robotniczym, w 1933 
wstępuje w szeregi KPP. Jest kilkakrot
nie więziona za działalność polityczną 
(1931, 1935) i szykanowana. Pracuje więc 
dorywczo jako robotnica, pielęgniarka. 
Okres okupacji spędza w ZSRR — pra
cuje w sekcji polskiej Wydawnictwa Li
teratury w Językach Obcych w Moskwie. 

Po zakończeniu wojny wraca do kraju 
i podejmuje prace w dziennikarstwie, 
gdzie szybko daje się poznać jako wybit
nie uzdolniona publicystka i organiza
torka. W latach 1945—48 pracuje na sta
nowisku redaktora w Polskiej Agencji 
Prasowej, a przez następne cztery lata 
jest członkiem kolegium i kierownikiem 
działu partyjnego w Agencji Robotniczej 
(była równocześnie jednym ze współorga
nizatorów tej agencji). Od 1 II 1956 prze
chodzi do zespołu Trybuny Mazowieckiej 
na stanowisko zastępcy redaktora naczel
nego. Przez ostatnie 3 lata swego życia 
(od 1 VII 1957) pracowała w zespole Po
lityki jako kierownik działu partyjnego, 
politycznego. 

Za działalność partyjną i społeczną 
Zmarła odznaczona była Złotym Krzy
żem Zasługi, Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Medalem 
X-lecia. (sd) 

JANINA MORTKOWICZOWA 

Zmarła 27 grudnia 1960 r. w Warsza
wie. Działacz społeczny, wydawca i lite
ratka. 

Urodzona w Warszawie w roku 1873, 
siostra M. Horwitza Wałeckiego i Ka
mili Horwitz Kuncewiczowej — działaczy 
PPS i KPP,-żona wydawcy Jakuba Mort-
kowicza. 

W dziennikarstwie polskim swe miej
sce zajęła jako długoletni członek komi
tetu redakcyjnego Płomyka i redaktor 
(wespół z St. Sempołowską) postępowych 
pism dla młodzieży: Z bliska i z daleka, 
oraz W słońcu (1913—1926). Autorka i tłu
macz licznych książek dla dzieci i mło
dzieży. 

Działalność wydawniczą prowadziła 
wspólnie z mężem od 1904 do 1931. Po 
jego śmierci samodzielnie jako kierow
nik Tow. WTydawniczego w Warszawie. 
W latach 1946—1950 była kierownikiem 
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i dyrektorem oddziału krakowskiego 
„Książki i Wiedzy". 

Zmarła była odznaczona Krzyżem Ka
walerskim Odrodzenia Polski i Meda
lem X-lecia. (sd) 

MIECZYSŁAW SKRZETUSKI 
(Jan Gordys) 

Zmarł 27 lutego 1961 r. w Warszawie. 
Publicysta, działacz społeczny. 

Urodzony w Lublinie w 1887 roku. 
Uczestnik strajku szkolnego z 1905 roku. 
Studia odbył w Paryżu, gdzie uczęszczał 
od 1908 r. do Szkoły Nauk Politycznych. 

Interesowała go problematyka spo
łeczno-polityczna. Jako członek PPS w 
swych wystąpieniach prasowych poru
szał sprawy związane z rozwojem ruchu 
socjalistycznego w Polsce. Interesował się 
również twórczością literacką, drama
tyczną, niektóre pozycje ogłosił dru
kiem w latach 1918—1923. Wiele zaś 
opublikował w prasie codziennej: Głos 
Inteligencji, Ekspres Poranny, Gazeta 
Poniedziałkowa, Polska Jutrzejsza (kato
wicki tygodnik). 

Po roku 1945 zajął się problematyką 
badań historycznych czasów sobie współ
czesnych. Wiele publikacji ogłosił w Sto
licy w latach 1948—1949, 1958—1959, oraz 
1961 (Warszawska Jesień 1905, Stolica 
nr 13). 

Członek PZPR, działacz Zjednoczo
nego Związku Rencistów i Emerytów. 

Zmarły był odznaczony Krzyżem Ofi
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy
żem Niepodległości, Złotym Krzyżem Za
sługi, Krzyżem Walecznych i Medalem 
X-lecia. (sd) 

BOLESŁAWA KOPELÖWNA 

Zmarła 22 marca 1961 r. w Warszawie. 
Długoletnia sekretarka redakcji Robot
nika zasłużona dziennikarka, która ukry
wając się podczas okupacji przybrała na
zwisko Franciszki Kwiatkowskiej i po
została przy nim do końca życia. 

Bolesława Kopelówna urodziła się 2 
grudnia 1897 r. w Warszawie i tu ukoń
czyła w 1914 roku pensję Kochanow
skiej, cieszącą się opinią uczelni postę
powej. Podczas I-szej wojny światowej 
wyemigrowała z rodziną do Ameryki 
i kształciła się dalej w New — York — 
College. Już w latach 1918—19 prakty
kowała w nowojorskich pismach polonij
nych: Telegram Codzienny i Nowy Świat. 

Po powrocie do kraju, zajmowała od 

1920 r. do 1939 r. bez przerwy stanowi
sko sekretarki redakcji Robotnika, bę
dąc jednocześnie współpracowniczką 
i opiekunką innych pism socjalistycz
nych głównie Światła i Metalowca. 

Podczas drugiej wojny światowej bra
ła udział w podziemnej robocie prasowej, 
udzielając nasłuchów w języku angiel
skim. 

Od 1945 r. czynna była w Minister
stwie Pracy i Opieki Społecznej w dziale 
propagandy i prasy, następnie zaś, od 
1950 r. pracowała w Zakładzie Wydaw
nictw Lekarskich. (wg) 

TATIANA DŁUGOSZ 
Zmarła 18 maja 1961 r. w Warszawie. 

Urodzona 25 kwietnia 1927 w Wilnie. 
Podczas okupacji aresztowana, ucieka 
z getta w kierunku Warszawy. Niestety 
ucieczka nie udaje się i zostaje ponownie 
aresztowana w Siedlcach za' ,,wrogi sto
sunek do państwa niemieckiego". Okres 
1943—44 spędza w obozie koncentracyj
nym. W grudniu 1944 dostaje się do Pa
ryża i tu wstępuje do polskiego liceum. 
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczyna 
studia w zakresie filologii romańskiej na 
uniwersytecie w Lionie. W roku 1948 
wraca do kraju i pracuje najpierw jako 
nauczycielka, a następnie jako tłumaczka 
w „Książce i Wiedzy" (1948—1955), za
trudniona przy tłumaczeniu dzieł 
W. I. Lenina. W latach 1955—61 pracuje 
w Polskiej Agencji Prasowej w redakcji 
zagranicznej. (sd) 

HENRYK KORNECKI 
Zmarł 4 lipca 1961 w Warszawie. Dzia

łacz młodzieżowego ruchu rewolucyjnego 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Ka
pitan Wojska Polskiego. 

Urodzony 19 IV 1918 w pow. siedleckim 
w rodzinie robotniczej. W r. 1934 wstę
puje w szeregi Komunistycznego Związku 
Młodzieży Polskiej, i odtąd aż do wybu
chu wojny pracuje aktywnie w szeregach 
tej organizacji. Okres wojny spędza na 
terenie ZSRR; początkowo działa w sze
regach MOPR, a następnie wstępuje do 
tworzącego się Wojska Polskiego. Walczy 
o wyzwolenie Warszawy, Kołobrzegu 
i uczestniczy w operacji berlińskiej. 
WT 1946 powołany do rezerwy rozpoczyna 
pracę w RSW Prasa. Od roku 1950 pra
cował w redakcji Żołnierza Wolności. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem X-lecia i in. odznaczeniami. 

(sd) 
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SZCZĘSNY DOBROWOLSKI — 
ZAMIEŃSKI 

Zmarł 6 sierpnia 1961 r. w Warszawie. 
Działacz społeczny i publicysta. 

Urodził się 16 sierpnia 1914 w Kijowie. 
Do szkół średnich uczęszczał w Warsza
wie i Częstochowie, studia zaś wyższe 
w zakresie prawa ukończył w 1936 na 
Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 
uniwersyteckim zetknął się z ruchem ro
botniczym. Bierze czynny udział w Ko
munistycznym Związku Młodzieży Pol
skiej oraz we władzach naczelnych 
„Życia" (1935—38). W roku 1935 przeby
wał, w związku z działalnością politycz
ną, w więzieniu. W roku 1937 wstępuje 
do KPP, pełniąc jednocześnie funkcję 
przewodniczącego Sekcji Młodych Klubu 
Demokratycznego. 

Lata okupacji spędza w Warszawie, 
jest jednym z organizatorów Związku 
Walki Wyzwoleńczej, która weszła póź
niej w skład PPR. Jednocześnie rozpo
czyna pracę 'w dziennikarstwie m. in. 
wydaje „Zwyciężymy" — organ ZWW 
a następnie współredaguje konspiracyj
ne pisma PPR — biuletyny radiowe, 
Głos Warszawy, Glos Kolejarza, Glos Me
talowca. Pracował równocześnie w Wy
dziale Inteligenckim Komitetu Warszaw
skiego PPR, był oficerem propagando
wym przy Warszawskim Dowództwie 
Armii Ludowej, a w czasie Powstania 
Warszawskiego dowodził jednym z od
działów AL. 

Po wojnie poświęcił się wyłącznie pra
cy dziennikarskiej. Początkowo przebywa 
jako attache prasowy w Szwajcarii, a na
stępnie wraca do kraju i obejmuje obo
wiązki zastępcy redaktora naczelnego 
Głosu Ludu, publicysty w Robotniczej 
Agencji Prasowej oraz Rzeczypospolitej. 
Przez pewien czas współredagował (zast. 
redaktora naczelnego) tygodnik Świat 
i Polska. Od 1955 roku wchodzi w skład 
kolegium redakcyjnego Życia Warszawy. 

Zmarły był odznaczony Krzyżem 
Grunwaldu III klasy, Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski i Zło
tym Krzyżem Zasługi. (sd) 

KAZIMIERZ POLLACK 

Zmarł 11 sierpnia 1961 r. w Warsza
wie. Senior dziennikarzy polskich, dzia

łacz SDP, przewodniczący Zespołu Star
szych Dziennikarzy przy SDP. 

Urodzony 7. X. 1882 w Warszawie, tu 
ukończył gimnazjum realne. Studia wyż
sze w zakresie prawa odbywał na Uni
wersytecie Jagiellońskim. Jako dzienni
karz wystąpił w 1900 r. (jeszcze w czasie 
odbywania studiów) w Gazecie Warszaw
skiej i Roczniku encyklopedycznym na-
ukowo-literacko-artystycznym Wl. Okrę-
ta. Po ukończeniu studiów pracuje kolej
no: w Gońcu Porannym i Wieczornym, 
Wieku, Kurierze Warszawskim, Kurierze 
Porannym, Przeglądzie Wieczornym. 
W roku 1916 przechodzi do nowopowsta
łego Głosu Stolicy, dziennika o charak
terze niepodległościowym. Pracuje tutaj 
wespół z Witoldem Giełżyńskim, Józefem 
Wascwskim, Kazimierzem Wroczyńskim, 
Jerzym Pieczynisem oraz Jerzym Nowa
kowskim. 

W latach międzywojennych jest czo
łowym publicystą w następujących wy
dawnictwach: Kurier Poranny, Robotnik 
(od 1919), Express Poranny, (przez kilka 
lat pełnił obowiązki redaktora naczel
nego) Kurier Czerwony. W czasie oblęże
nia Warszawy w 1939 roku pełnił nie
przerwanie obowiązki dziennikarskie. 
Brał czynny udział w działalności kon
spiracyjnej redagując m. in. biuletyn in
formacyjny RS. 

Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął 
pracę w Rzeczypospolitej jako sekretarz 
redakcji naczelnej. Opublikował tu rów
nież szereg artykułów poświęconych od
budowie Warszawy i felietonów histo
rycznych pod wspólnym tytułem „Notaty 
starej daty" o tematyce warszawskiej. 
W ostatnich latach pracował w Polskim 
Radio w redakcji codziennych przeglą
dów7 prasy. 

Przeżył bez mała 80 lat, z tego 60 lat 
poświęcił pracy w dziennikarstwie. 

Już po jego śmierci ukazał się w 
PIW-ie tom jego wspomnień pt. „Ze 
wspomnień starego dziennikarza war
szawskiego". 

Za działalność publicystyczno-organi-
zacyjną Zmarły otrzymał szereg odzna
czeń państwowych: Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż 
Zasługi, Złotą Odznakę Odbudowy War
szawy. Wreszcie w czasie centralnej aka
demii z okazji 300-lecia Prasy Polskiej 
został uchwałą Rady Państwa odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odro
dzenia Polski. (sd) 



РЕЗЮМЕ 

И р е н а Т е т е л ё в с к а 
Сравнительное изучение результатов анализа содержимого десяти газет 

выпускаемых в западных и северных областях Польши 
Предметом исследований, о которых говорится в настоящей работе, является 

содержимое газет, или, точнее говоря, подбор и соотношение основных его эле
ментов, анализируемых на примере десяти газет выпускаемых в западных и се
верных областях Польши. Согласно сформулированным в теоретико-методоло
гических очерках (И. Тетелёвска: Анализ и оценка содержимого газет ч. 1,2. 
Зешиты прасознавче № 1 и 5—6 1960) положениям, газета понимается как про
дукт журналистско-редакционно-типографского труда, построенный из система
тизированных определенным образом элементов. 

Исследованиям подверглась прежде всего смысловая сторона продукта; ис
следователи сосредоточились на среднем звене трехфазового функционирования 
прессового учреждения, описывая разнородные пропорции структурных элемен
тов и приданную газете функцию, а также давая оценку воздействия газеты как 
политического орудия. 

Цель исследований двойная: проверка (впервые в таком широком масштабе) 
выработанного метода и, ценное для практики, познание соотношения элементов 
содержимого, функции и общественной модели газеты. Работа содержит описа
ние тематической и жанровой структуры исследуемых газет, а также их частич
ное функциональное описание, дающее возможность подготовить основы типо
логии польских провинциальных газет и сделать выводы относительно роли 
соответствующих прессовых учреждений. 

З д е н е к Ш и м е ч е к (Прага) 
Рукописные еженедельники в Чехии и в Польше в XVI веке 

Среди историков принято считать, что история журналистики начинается 
с печатных еженедельников, издававшихся в Центральной Европе уже в начале 
XVII века. Нет зато согласия насчет опередивших печатные газеты так назы
ваемых печатных примитивов. По мнению автора недоразумением является при
числение к печатным примитивам писем, памфлетов, подметных писем, истори
ческих песен итп. Автор считает, что именно рукописные газеты XVI века, опе
редившие печатные еженедельники, стали прочной основой развития журна
листики. 

Опираясь на материалы имеющиеся в чешских архивах (прежде всего Трше-
бонь и И. Градец) автор с этой точки зрения анализирует рукописные газеты, 
обращает внимание на их содержание, внешнее оформление, способ редактиро
вания и распространения. Значительная часть статьи посвящена сведениям 
о Польше и польских вопросах в исследованных автором рукописных газетах. 

Ежи М и к у л о в с к и - П о м о р с к и : Краковские лицеисты как читатели 
прессы 

Проведенные автором в апреле I960 года анкетные исследования являются ча
стью работ Отдела Социологии Краковского Центра Печатоведения. Исследова
ния дали ответ на следующие вопросы: какие газеты и журналы читают ученики 
средних школ? Как представляется заинтересованность прессой среди молодежи? 
На анкету ответило 145 учениц и учеников старших классов двух краковских 
лицеев. Сравнивая результаты этой анкеты с материалами аналогчных исследо
ваний проведенных в 1958 г. В. Кобылянским, можно сказать, что число читате
лей ежедневной прессы увеличилось в группе мальчиков, но молодежь читает 
меньше еженедельников. Самым популярным является еженедельник ,,Пше-
круй" („Przekrój"). Наблюдается, по сравнению с данными 1958 года, рост инте
реса к серьезной, обогащающей знания тематике. Это находит отражение в осла
блении популярности развлекательной прессы. 
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SUMMARY 
Irena T e t e l o w s k a — „Comparative study of the results of a content analysis 
of ten daily newspapers published in the western and northern territories of Poland. 

The studies, only partially related in this paper, dealt with daily newspaper con
tent, and "were meant to answer of what basic elements and how it is composed. 
Subjected to the analysis were the ten dailies published in the western and northern 
territories of Poland. In accordance with general principles, elaborated previously 
in two papers on the newspaper theory and research methodology (I. Tetelowska, 
„Newspaper content analysis and evaluation" part I and II, „Zeszyty Prasoznawcze" 
issue I and issue 5—6, 1960) a newspaper was here considered to be a final product 
of collective work of the journal-its, editors, and printers — a particular whole com
posed of various elements arranged in a particular manner. 

It is mainly the newspaper's stratum of units of meaning which had been analy
sed. Thus the studies related concentrated on the central part of the three-phased 
process of the press institution functioning. Various numerical proportions of the 
element-categories described allowed to describe the actual function (function, which 
the newspaper was purposely composed to exercise) of the papers, and the evaluation 
of its probable efficiency when considered as a political instrument. 

The objectives of the studies were two: 1) verification of the method previously 
elaborated, and for the first time employed in the studies of so wide an extent, and 
2) actual cognizance of the nature of, and the manner in which, the elements of 
newspaper content are being arranged into a whole, together with the function and 
the social model of the paper — knowledge, that should be useful for the practice 
of newspaper editing. These objectives have in principle been achieved. The paper, 
however, contains buL a partial description of the results, that is, a desription of the 
theme and genre structure of the daily newspapers analysed, and a partial descrip
tion of their functions — which two matters supply a basis for the initial elaboration 
of a general typology of the Polish provincial daily newspapers, and allow to draw 
inferences concerning the social role of the corresponding press institutions. 

Zdenek S i m e с е к (Prague) — „Hand-written weekly newspapers in the XV-th 
century Bohemia and Poland". 

Most historians assume that history of the press beginns with the weekly newspa
pers printed at the opening of the XVII-th century in Central Europe. On the con
trary, there is little agreement in what concerns the primive press-forms of the period 
immediately preceding printed newspapers' era. The author maintains that classifi
cation of the letters, leaflets, pamphlets, historic songs, etc, as primitive press-forms 
seems to originate from a misunderstanding. The hand-written papers of the XVI 
century, however, which directly preceded printed weekly newspapers, constituted 
a sound basis for development of journalism. Using materials from Czechoslovakian 
archives (mainly Trebon and Hradec) the author analyses from this point of view 
the handwritten newspapers, taking into consideration news-content, design, edi
torship and distribution. Considerable part of the article deals with the news concer
ning Poland and Polish affairs, which were published in the newspapers considered. 

Jerzy M i k u l o w s k i - P o m o r s k i : The Cracow secondary school pupils as press 
readers 

This is a report of the writers investigations conducted on behalf of the Socio
logical Section of the Cracow Press Research Centre conducted in April 1960. The 
writer was preoccupied with two main problems: What kind of press was read by 
the students of secondary schools? And what main interests were taken by the 
above group in the press read by them? Investigations were conducted by means 
of a questionnaire which was distributed among 145 pupils of both sexes of the higher 
forms of the Cracow secondary schools. Comparing his results with those obtained 
in similar investigations conducted by the late W. Kobylański in 1958, the writer 
was able to observe certain growth in the intensity of reading habits of the daily 
press among boys. On the other hand, certain drop was observed in the reading 
of periodicals. The illustrated weekly „Przekrój" continued to be the most popular 
periodical among these young readers. The analysis of thematic interests showed, 
in comparison with 1958, a certain growth of more serious subjects. Thus a certain 
weakening of the amusement reading mater was noticed for the sake of that enrich
ing the knowledge of the reader. 
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R É S U M É 

Irena T e t e l o w s k a : Etude comparative des résultats de l'analyse du contenu de 
dix quotidiens paraissant dans les régions de l'Ouest et du Nord de la Pologne. 

L'objet des recherches dont il est question dans l'étude d'Irena Tetelowska con
siste dans le contenu des quotidiens, ou autrement dit dans le choix et la composition 
de ses éléments fondamentaux analysés à partir de l'exemple de dix journaux quoti
diens paraissant dans les régions de l'Ouest et du Nord de la Pologne. En accord 
avec les principes fondamentaux établis auparavant dans des esquisses méthodo
logiques et théoriques (I. Tetelowska: „Analyse et appréciation du contenu des 
quotidiens" I et II partie. „Zeszyty Prasoznawcze" n° 1 et 5—6 1960), les journaux 
sont considérés en tant que produits de l'activité journalistique, rédactionnelle et 
typographique, produits constitués à partir d'éléments mis en ordre d'une manière 
définie. 

Les recherches concernaient avant tout la couche sensée du produit, c'est-à-dire 
que l'on s'est concentré sur la partie centrale du fonctionnement triphasé de l'insti
tution de presse, procédant à la description des diverses proportions structurelles des 
éléments et, en conclusion, à la description de la fonction conférée du journal ainsi 
que de l'appréciation de l'efficacité de l'influence de l'instrument politique. 

Le but des recherches est de deux sortes: vérifier pour la première fois à une 
échelle aussi large la méthode élaborée ainsi que connaître la structure des éléments 
du contenu, de la fonction, c'est-à-dire également du modèle social du journal, con
naissance utile également pour les besoins de la pratique. L'étude comprend une 
description de la structure des sujets et des genres des publications analysées ainsi 
qu' une description partielle de leur fonction, permettant de procéder à l'élaboration 
préliminaire d'une typologie des quotidiens polonais de province et de formuler cer
taines conclusions concernant les institutions de presse. 

Zdenek S i m e c e k (Prague): Les hebdomadaires manuscrits en Bohême et en Po
logne au XVI-ème siècle. 

Parmi les historiens règne une opinion uniforme considérant que l'histoire du 
journalisme débute avec les hebdomadaires imprimés au début du XVII-ème siècle 
en Europe Centrale. Par contre on n'est pas d'accord en ce qui concerne les prémices 
de la presse de l'époque précédant ces imprimés. L'auteur de cet article considère 
comme un malentendu le fait de classer les lettres, les tracts, les pamphlets, les 
chants historiques etc. parmi les prémices de la presse. D'après lui, les journaux 
manuscrits du XVI-ème siècle qui précédaient les hebdomadaires imprimés, furent 
la base principale de l'essor du journalisme. En se basant sur des matériaux en 
provenance d'archives tchèques (principalement Tfeboń et J. Hradec), c' est à partir 
de ce point de vue qu'il analyse les journaux manuscrits. Il attire l'attention sur 
leur contenu, leur présentation, la façon dont ils sont rédigés et colportés. Une 
grande partie de l'article est consacrée aux nouvelles sur la Pologne et les questions 
polonaises publiées dans les journaux manuscrits analysés par l'auteur. 

Jerzy M i k u l o w s k i - P o m o r s k i : Les lycéens cracoviens en tant que lecteurs 
de la presse 

Les recherches à l'aide d'enquêtes entreprises par l'auteur dans le cadre de 
l'activité de la Section de Sociologie du Centre de Recherches sur la Presse de Cra-
covie en Avril 1960 ont donné une réponse aux questions suivantes: Quel genre de 
presse lisent les lycéens? Comment se présente l'intérêt de ces jeunes pour la presse? 

L'enquête a été menée parmi 145 élèves des deux sexes des classes supérieures de 
deux lycées cracoviens. Comparant les résultats obtenus avec ceux obtenus par 
W. Kobylański au cours de recherches analogues effectuées en 1958 — il faut constater 
que la lecture de la presse quotidienne a augmenté chez les garçons. Par contre la 
jeunesse lit moins de périodiques. Le périodique le plus populaire est toujours „Prze
krój" (Profil). L'analyse de l'intérêt pour les sujets publiés dans la presse démontre, 
par rapport à 1958, une augmentation de la popularité des sujets sérieux. Cela se 
retrouve dans le fait d'une augmentation dé la lecture de publications plus riches 
au dépend de la presse récréative. 






