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R O Z P R A W Y 

ELIGIUSZ KOZŁOWSKI 

TAJNA PRASA 
POWSTANiA STYCZNIOWEGO 

Próba zarysu historyczno-ideologicznego (lata 1861—1862) 

Artykuł ten publikujemy z okazji setnej rocznicy powstania 
styczniowego. Wśród wydawnictw rocznicowych na pewno 
i prasa powstańcza zasługuje na obszerniejszą monografie. 
Zadanie nie łatwe. Wiele tytułów w ogóle nie przetrwało do 
naszych czasów. Roczniki innych są niekompletne. A równo
cześnie tajna prasa powstańcza była zjawiskiem bardzo nie
zwykłym, interesującym historyka prasy równie jak historyka, 
stosunków politycznych i społecznych. Autor przedstawia tu 

niektóre z 65 pism powstańczych. 

Prasa tajna okresu powstania styczniowego jest niewątpliwie zjawis
kiem niecodziennym w dziejach XIX wieku, a w szczególności w dziejach 
narodu polskiego. Ten burzliwy jej rozwój i mnogość tytułów odzwiercie
dlających poglądy polityczne i społeczne kilku ugrupowań oraz wartość 
jako źródła dla poznania ówczesnej epoki już od dawna ściągały na siebie 
uwagę historyków. Ale „żaden z nich nie pokusił się o ujęcie całościowe 
zagadnienia, o ukazanie go w skomplikowanym i bogatym kontekście 
wypadków lat 1859—1864" 1). 

Trudność ta leży przede wszystkim w fakcie, iż do naszych czasów 
dotrwały znacznie uszczuplone komplety owych czasopism, o ile w ogóle 
nie zaginęły w zawieruchach dziejowych, przesuwających się stale przez 
nasze ziemie. Druga trudność, to brak archiwów tej prasy (a takie na 
pewno istniały), wreszcie trzecia trudność, to skąpe wiadomości przekazane 
nam przez współczesnych, a przede wszystkim przez samych redaktorów, 
wydawców czy pracowników drukarń tajnych. Nie znamy żadnych 
wspomnień E. Siwińskiego, W. Sabowskiego, J. Wagnera i innych, które by 

*) J. К u 1 c z y с к a-S a l o n i; Prasa podziemna powstania styczniowego. — 
Kwartalnik Prasoznawczy, 1958, nr 3, s. 9; zob. też: S. L a t o ; Oblicze ideowe tajnej 
prasy czerwonej, Rocz. Hist. Czasop. Pol. T. 1: 1962 s. 154. 
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poświęcone b y ł y dz ie jom p r a s y pows tańcze j . J e d e n c h y b a Al . K r a u s h a r 
pozos tawi ł po sobie p e w n ą puśc iznę l i te racką na t e m a t p r a s y t a jne j , lecz 
t r u d n o ją zakwal i f ikować do o r y g i n a l n y c h w s p o m n i e ń , n ie w i e m y b o w i e m 
ile sam wiedzia ł , a i le zaczerpną ł z t u i ówdzie roz rzuconych informacj i 
l ub u s t n y c h p rzekazów. 

Stąd też i n in ie j szy a r t y k u ł nie rości sobie p re t ens j i do całościowego 
ujęcia tego zagadn ien ia , będz ie on raczej s y n t e t y c z n y m ujęc iem ideologii , 
dz ie jów tej p r a s y i h is tor i i l i t e r a t u r y jej do tyczące j . S p o d z i e w a m y się, że 
p r o w a d z o n e obecnie p race nad w y d a n i e m istniejąc3 rch dziś n u m e r ó w p r a s y 
ta jne j będą pop rzedzone o b s z e r n y m w s t ę p e m , k t ó r y n ie jedną t a j emnicę 
rozświet l i , ale i też n i e j eden n o w y p r o b l e m postawi. 2) 

Najwcześnie jsze in fo rmac je o t a jne j pras ie , pomi ja jąc oczywiście ź ródła 
wspó łczesne w y p a d k o m 3 ) , zawiera ją bądź to pamię tn ik i , bądź to p i e rwsze 
op racowan ia s y n t e t y c z n e p o w s t a n i a lub p e w n y c h jego e t a p ó w 4 ) . Są one 
z n a t u r y rzeczy b a r d z o ogóln ikowe, m a r g i n e s o w e , nie u jmują całości 
zagadnien ia , a często i b ł ę d n e 5) . S a m o d z i e l n y c h p rac o p ras ie ta jne j n ie 
s p o t y k a m y aż do roku 1877, k i edy to w Kurierze Krakowskim w t r zech 
n u m e r a c h 28, 30 i 31 ukazu je się „His tor ia czasopism z os ta tn iego p o w s t a 
n ia w Polsce" . Nie z n a m y a u t o r a tego zarysu , a le sądzić możemy , iż zna ł 
i w y d a w c ó w , i miejsce, i czas u k a z y w a n i a się poszczególnych t y t u ł ó w . h) 
Na n a s t ę p n y zarys , do tyczący j e d n a k t y lko p r a s y w a r s z a w s k i e j , t r z e b a 
było czekać aż do r. 1913. Wówczas to w Słowie Polskim w n u m e r a c h 34 
i 36 ukaza ł się a r t y k u ł A. B r z e g a - P i s k o z u b a podający również zes t aw p r a 
sy t a jne j . Ale cały a r t y k u ł nosi ł p i ę tno in fo rmacy jne , bez p róby ana l izy 
t reści j ak i sza ty graf iczne j . P r ó b ę taką podjął w 1924 r. J . Sokulsk i z n a n y 
nie ty lko ze s w y c h h i s t o r y c z n y c h za in t e r e sowań , a le p rzede w s z y s t k i m 
z pos iadan ia p o w a ż n e g o zb ioru p r y w a t n e g o p r a s y t a j n e j ; szczycił się on 
pos i adan iem t y t u ł ó w i n u m e r ó w , o k t ó r y c h dzisiaj nic nie w i e m y , ani też 
nie znamy , i k t ó r e p r a w d o p o d o b n i e n igdy już nie zostaną o d k r y t e 7 ) . 
Nie są n a m z n a n e losy zb io rów J. Sokulsk iego j ak i jego n o t a t e k dotyczą
cych h is tor i i p r a s y p o w s t a ń c z e j ; zmio t ła je p rzypuszcza ln ie fur ia d rug ie j 
w o j n y ś w i a t o w e j , t ak j ak to uczyn i ł a ze zb io rami r appe r swi l sk imi , n a j 
zasobnie j szymi w p ra sę tajną. 

-) Mamy tu na myśli zespół pracujący pod kierownictwem prof. S. Kieniewicza 
nad krytycznym wydaniem ocalałych tytułów i numerów tajnej prasy. Dzieło to 
ukaże się w ramach wielkiego wydawnictwa polsko-radzieckiego materiałów do 
historii powstania 1863 r. 

я) Mamy tu na myśli informacje prasy krajowej, krakowskiego Czasu i lwowskiej 
Gazety Narodowej oraz prasy emigracyjnej Przeglądu Rzeczy Polskich (artykuły 
z 10. X. 1861, 15. IX., 31. X. i 26. XI. 1862) i pisemka Baczność (artykuł w zesz. 2 
z 1862). 

4) Przykładowo możemy tu wymienić np. pamiętniki J. K. Janowskiego, Wł. Da
niłowskiego, Al. Kraushara, opracowania M. Berga, W. Przyborowskiego, B. Lima
nowskiego, J. Dąbrowskiego-Grabca. 

•"') Przykładem takiego zasadniczego błędu może być historia dwóch tajnych 
gazet o jednobrzmiących tytułach (Prawda warszawska i Prawda lwowska). 
Pierwszej inkryminował Przyborowski artykuły pisane również i w lwowskiej 
Prawdzie, natomiast J. Sawicki, nie znając Prawdy warszawskiej przypisywał np. 
słynny artykuł Kraushara „Powstanie polskie i dyplomacja" swej imienniczce ze 
Lwowa. 

,!) Podejrzewamy, nie bez pewnych podstaw, że autorem był K. Estreicher. 
7) W zbiorach J. Sokulskiego znajdowała się nieznana do r. 1924 Gazeta Narodo

wa dla Ludu Polskiego, której jedyny numer ukazał się 1. I. 1863 w Warszawie. 
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Praca J. Sokulskiego usiłowała po raz pierwszy dać przegląd całej 
prasy, ustalić jej kierowników, tzn. zespół redakcyjny i nawet techniczny. 
Stroną ideologiczną pism Sokulski zajął się w stopniu minimalnym. 
Następna próba całościowego ujęcia dziejów prasy tajnej została podjęta 
w 34 lata później przez J. Saloni-Kulczycką. Autorka pisze, że artykuł 
ten stanowi jedynie „rekonesans na tym ciekawym a t rudnym do po
znania terenie... o tyle niepewnym, że dokonanym przez historyka lite
ra tury" 8). Przyznać jednak trzeba, że autorka sięgnęła głębiej w do
stępną jej literaturę niż to uczynił Sokulski i już wzięcie pod uwagę 
warszawskiej gadzinówki Dziennika Powszechnego wyjaśniło nam sto
sunek prasy rządowej do faktu istnienia podziemnej konkurencji. 

Do tej literatury dorzucić można jeszcze kilkanaście drobnych przyczyn
ków i artykułów popularno-okolicznościowych nie wychodzących zasad
niczo poza stan badań danej epoki i na tym nasza wiedza o czasopiśmien
nictwie tajnym lat 1861—1864 zamyka się zupełnie. Przyznać trzeba, iż 
jest to skromny dorobek, zważywszy wagę tej prasy dla kształtowania 
ówczesnej opinii, jej szeroki rozmach i ogromny wachlarz zainteresowań. 

Wydaje się, że w obecnej sytuacji tylko szczegółowa analiza prasy taj
nej, drobiazgowe przebadanie archiwów, pamiętników, wspomnień i prac. 
które wyszły spod pióra ludzi, świadków biernych lub czynnych tej epoki 
i historyków lat późniejszych, którzy jeszcze swe wiadomości mogli czer
pać z pierwszej ręki mogą wyświetlić niejedną tajmnicę, ale jak już po
wiedzieliśmy, postawić i niejedno nowe zagadnienie. Do takich zaś zali
czyć możemy choćby wpływ rewolucyjnej prasy rosyjskiej i tej tajnej 
z kręgu ludzi ,,Ziemli i Woli" i tej oficjalnej, emigracyjnej spod znaku 
Kolokola, na kształtowanie się nie tylko programu rewolucyjnego stron
nictwa ruchu, ale i dziejowej potrzeby ścisłej współpracy obu narodów we 
wspólnym dziele „wyjarzmienia społecznego i narodowego". Polska mło
dzież studencka z uniwersytetów cesarskich znad Dniepru i Newy, prze
rzuciła ów płomień buntu nad Wisłę, a nie ulega wątpliwości, że właśnie 
pod jej wpływem kształtowały się owe radykalne gazetki Glos i Cios 
z Warszawy, jak i pierwsze numery Strażnicy, a przede wTszystkim dzie
siątki ulotek będące zwiastunami regularnej tajnej prasy. 

* 

Ile tytułów tej prasy tajnej ukazywało się w okresie powstania tj. w la
tach 1861—1864? Pierwsze zestawienie usiłował dać K. Estreicher, czło
wiek żyjący w tej epoce i mający stosunki z ludźmi, którzy tę prasę reda
gowali (przynajmniej w Galicji), ale „podał spis druków niepełny 
i w szczegółach opisu popełnił szereg omyłek, gdyż większej części druków 
tych nie widział" 9). St. Zieliński w swej „Próbie bibliografii" zamieszczo
nej w „Książce" za rok 1914 wymienia 59 tytułów, które zapewne za
czerpnął i z Estreichera i z Piskozuba, jak i z własnych dociekań. Nato
miast J. Gąsiorowski w swej „Bibliografii druków" wymienia już 61 tytu
łów, korz\'stając z badań poprzedników i dorzucając od siebie kilka no
wych tytułów, jak i garść pewnych szczegółów dotyczących wydawców, 

8) J. К u 1 с z у с к a-S а 1 o n i: P ra sa podziemna... , s. 9. 
°) J. S o k u l s k i : P rasa ta jna i jej k ierownicy w dobie powstan ia styczniowego. — 

Exlibr is . 1924. s. 120; St. Z i e l i ń s k i : P róba bibliografii p rasy tajnej 1861—1864. — 
„Książka", 1914, s. 288. 
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redaktorów itp. Nie były to jednak wszystkie tytuły skoro Sokulski 
wspomina, iż zdołał ustalić ich ilość na 69 10). Sam osobiście kwestiono
wałbym niektóre jako organa prasowe, a przynajmniej żądał pewnej 
konsekwencji. Jeśli np. do prasy wciągają owi badacze „Rozkazy dzienne 
Naczelnika miasta Warszawy", to analogicznie należało by postąpić z roz
kazami naczelników m. Lwowa i Krakowa jak i z rozkazami dziennymi 
do wojsk narodowych. Ale to rzecz dyskusyjna. Trudno też zrozumieć 
powody, dla których jedni badacze (np. Zieliński w cyt. artykule) rozbijają 
na poszczególne tytuły Uciekiniera, inni natomiast (Gąsiorowski) łączą 
go w jedną pozycję 11). Nasze badania w tej mierze związane z pracą nad 
nową bibliografią powstania styczniowego przyniosły pewne zmiany, ale 
bez żadnych rewelacji. Ogólna ilość tytułów ustalonych w tej bibliografii 
wynosi 05. 

Jak każda prasa, tak i owa z lat 1861—1864 miała do spełnienia pewną 
określoną rolę społeczną i polityczną i oprócz podziału ideowego posiadała 
ona w pewnym sensie cenzus umysłowy. Od skrajnie rewolucyjnych i, 
jak to Sokulski określa, dochodzących nierzadko ,,do egzaltacji i roz
modlenia się dachowego do umiarkowanej, hamującej owe gorące zapędy 
młodzików'' 1 ' ) , ale nie rezygnujących z idei budzenia ducha narodowego. 
Prasa powstańcza miała również podawać rzetelną informację i jakkolwiek 
różnie z tą rzetelnością bywało (często bowiem podawanie autentycznych 
wiadomości mogło wywrzeć niekorzystny skutek) daleko jej było do 
kłamstw i bredni oficjalnej prasy rosyjskiej i polskich gadzinówek. 

W dziejach prasy tajnej wyróżnić dają się dwa okresy: pierwszy, ten 
przedpowstaniowy z lat 1861—1862 zajmujący się raczej agitacją poli
tyczną i ideologiczną; i okres drugi 1863—1864, w którym prasa tajna nie 
mogła już zająć innego stanowiska, jak podtrzymywania ducha walki 
w narodzie i woli oporu, ale wskazując zgodnie ze swymi zasadami poli
tycznymi takie czy inne drogi wiodące do wspólnego celu, do niepo
dległości. Niewiele od podanego schematu odbiegała prasa tajna W. Ks. 
Poznańskiego (nota bene bardzo słaba), Galicji i tzw. „ziem zabranych" 
(Litwy, Białorusi i Ukrainy). Tu zaznaczyć trzeba, iż Rząd Narodowy był 
w stanie sprawować pełną kontrolę nad kierunkiem politycznym i ideolo
gicznym ukazujących się czasopism; historia Prawdy jest tego najjaskraw-
szym dowodem 1:!). 

Jakie znamy najstarsze pisma tajne? Oczywiście odpadają tu wszystkie 
tajne ulotki, których dosłownie setki ukazały się w okresie manifestacji 
i były nawet w czasie powstania potężnym narzędziem walki politycznej 
tak wewnętrznej jak i z wrogiem. Są one niewątpliwie zapowiedzią prasy 
regularnej, której powołanie do życia stanie się koniecznością z chwilą, 
gdy ukonstytuuje się jakaś władza podziemna. Była to i potrzeba po
siadania poważnego narzędzia propagandy, której ulotka zastąpić nie 
mogła i konieczność zamanifestowania wobec narodu i „najazdu" siły 

î()) J. S o k u l s k i : Prasa tajna..., s. 120. 
") St. Z i e l i ń s k i : Próba bibliografii.... s. 291; J. G ą s i o r o w s k i : Bibliografia 

druków powstania styczniowego. Warszawa, 1823, s. 75. 
JL') J. S o k u l s k i : Prasa tajna..., s. 120. 
y:) Chodzi tu o ostrzeżenie udzielone redakcji warszawskiej Prawdy za artykuł 

Al. Kraushara pt. „Powstanie polskie i dyplomacja" wypaczający linię polityczną 
Ezadu Narodowego (zob. Al. K r a u s h a r : Z dziejów prasy podziemnej 18C3 r. 
W tegoż: Kartki z pamiętnika Alkara. Cz. 1. Kraków 1910 s. 93—97). 
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moralnej i materialnej. Pierwszym tytułem był niewątpliwie warszaw
ski Glos, efemeryda z 1861 r. datowana w Warszawie jako nr 1 z 15 lipca 14), 
drugim była Strażnica, której pierwszy numer ukazał się 1 sierpnia 1861 г., 
trzecim Szczerbiec (nr 1 ukazał się pod datą 18 września), czwartym 
wreszcie Sternik (nr 1 pisma ukazał się 1 października t. г.), ostatnim 
natomiast była Pobudka, debiutująca pierwszym numerem z 1 listopada 
1C61 r. 15). 

Co wiemy o tych pierwszych pięciu najstarszych czasopismach tajnych? 
Ów warszawski Glos nie jest nam znany, trudno nawet określić jego 
ideologię i wygląd zewnętrzny. Nie wspomina o nim Przyborowski, Berg 
i inni współcześni. Być może, iż była to efemeryda „czerwonych", gdyż nie 
ulega wątpliwości, iż pierwsze tytuły czasopiśmiennicze wj^chodzą właśnie 
z tego kręgu ludzi. Przykładem może być Strażnica, o której wiemy już 
bardzo dużo; znamy jej współpracowników i redaktorów, a od Przyborow-
skiego dowiadujemy się pośrednio, że była początkowo organem „czerwo
nych" „bawiącą się w puste frazesa...", z niestaranną korektą, z błędami 
językowymi, toteż „Jürgens, Giller, Ruprecht śmiali się z tej nędznej 
gazetki i nie przywiązywali do niej żadnej wagi, a jednak wywierała ona 
głęboki i silny wpływ mimo wszelkich swoich niedostatków i była chciwie 
czytaną" 16). Opinię Gillera potwierdza i Wł. Daniłowski pisząc, że była 
ona organem stronnictwa ruchu i „dość znaczny wpływ z początku wy
wierała" 1T). 

Nie dysponowaliśmy pierwszymi trzema jej numerami, aby wykazać 
na czym owa „frezeologia" polegała, sądzić jednak możemy, że jej poziom 
ideowy był znacznie wyższy niż po przejęciu redakcji przez A. Gillera, 
W. Sabowskiego i innych. W każdym razie w nr 4 z 25 VIII 1861 r. 
Strażnica już mocno uderza w ton solidarności społecznej przypisując 

^) G ą s i o r o w s k i (Bibliografia druków... s. 70) i Z i e l i ń s k i (Próba biblio-
graiii... s. 290) podają Glos jako najstarszą gazetkę tajną, natomiast katalog rękopi
sów Bibl. Rapperswilskiej (t. 2, cz. 1 s. 206) podaje datę roczną 1862, opatrując 
ją znakiem „?". Do sprawy Głosu będziemy mieli jeszcze okazję powrócić 
w późniejszych rozważaniach. 

15) G ą s i o r ow s к i w Bibliografii druków... (s 72) wymienia jeszcze Narodowość, 
która miała ponoć wychodzić od 1861 do 1863 г., natomiast E s t r e i c h e r , a za 
nim Z i e l i ń s k i (Próba bibliografii... s. 290) podają r. 1863, zaznaczając, że pisma 
tego nie mieli w ręku. Ponieważ wydaje się nam rzeczą wątpliwą, aby o czasopiśmie 
wychodzącym przez trzy lata nie dotarły obszerniejsze do naszych czasów relacje, 
ani też szczątkowe numery, dane Gąsiorowskiego trzeba przyjąć za błędne. 

™) W. Przyborowski: Historia dwóch lat 1861—1862. T. 3. Kraków 1894 s. 140—141. 
(Nota bene Przyborowski podaje błędnie datę ukazania się nru 1 Strażnicy na 
6. VIII. 1861 г.). Trudno natomiast zgodzić się z opinią S. Lato w wspomnianym 
artykule pt. Oblicze ideowe tajnej prasy czerwonej, jakoby Strażnica „propago
wała ideologię prawego skrzydła czerwonych..." przynajmniej do chwili objęcia 
redakcji przez A. Gillera (s. 132). 

17) Wł. D a n i ł o w s k i : Notatki do pamiętników. Kraków 1908 s. 62. Parę słów 
o redaktorach Strażnicy. Założycielami jej byli Fr. Godlewski i Al. Sochaczewski 
i za ich czasów była zapewne organem „czerwonych". Po wejściu w skład redakcji 
Al. Krajewskiego, J. Szyca i A. Gillera, Strażnica zmienia swój ton; Sokulski 
twierdzi, że właśnie Szyc „nadał Strażnicy ów umiarkowany, spokojny kierunek, 
którego mimo nacisku „czerwonych" zmienić nie chciał (S о к u 1 s ki : Prasa tajna..., 
s. 122). Z innych współpracowników wymienić należy J. Kremera, Wł. Sabowskiego 
i A. Hennela. Gąsiorowski podaje jeszcze braci Frankowskich, a jako drukarnię dom 
przy Chmielnej nr 1530. Zecerem był J. Szumański, który wg Gillera był założycielem 
drukarni Strażnicy. Zmarł z ran odniesionych w bitwie pod Budą Zaborowską (zob. 
G i l l e r : Historia powstania narodu polskiego. T. 2. Paryż 1868 s. 234). 
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m. in. władzom carskim propagandę antyszlachecką wśród chłopstwa 
i „wszczepianie w ciemne masy zachcianek komunistycznych... Chłop 
nasz — pisze Strażnica — jest uczciwy, pokonajcie więc panowie wstręt 
i uprzedzenie, przemówcie do jego przekonania, podajcie mu szczerze 
rękę, a znajdziecie w nim wiernego przyjaciela". Że gazeta ta reprezento
wała w końcu stanowisko „białych", a w pierwszym rzędzie A. Zamoyskie
go świadczy artykuł w nr 7 z 21 września zachęcający do udziału w wybo
rach i potwierdzający ten kierunek w numerze 13 z 14 listopada za
wierającym słowa następujące: „Opierajmy się więc milcząco, nieufnością 
zbezwładniajmy wrogów zamiary, ale przyjmujmy to co może być poży
teczne". W przedostatnim numerze za r. 1861 (nr 15 z 10 grudnia) Straż
nica znów ostrzega przed carskimi agentami rozsiewającymi pokątnie 
wśród ludu „komunistyczne pojęcia własności". Strażnica, zgodnie z ty
mi założeniami, jest również przeciwna podjęciu walki zbrojnej bez odpo
wiedniego jej przygotowania, a w szczególności budzenia ducha buntu na 
wsi, ale zaleca, aby lud ten „...organizował się, ściskał w kupki, pracował, 
kształcił swą młodzież, nie upadał na duchu i cierpliwie czekał". Było to 
jedynie potwierdzenie tego stanowiska, które znajdujemy we wcześniej
szym numerze (6 z 11 września 1861 г.): „Dziś nie jest czas zbrojnego 
powstania, ale organizacji wewnętrznej, pracy...". Dziś już raczej nikt nie 
będzie odsądzał Strażnicy i jej programu hamowania zapędów powstań
czych od czci i wiary; wiemy iż wrzesień 1861 r. na pewno nie nadawał 
się do podjęcia walki zbrojnej, tak jak zgodzić się musimy z faktem, że 
wyznaczenie terminu wybuchu na dzień 22 stycznia 1863 r. nie było wy
nikiem swobodnej decyzji Komitetu Centralnego, a raczej było wymuszo
ne na organizacji przez czynniki od niej niezależne. Ale na pewno stan 
przygotowań powstańczych był wówczas znacznie wyższy, niż we wrze
śniu 1861 r. 18). 

Nie inną pozycję w sprawie ideologii zajął Szczerbiec, który (nr 1 z 13 
września 1861) wyraźnie odcinał się od „wstrząśnień i przewrotów rewo
lucyjnych". „Kto marzy o gilotynie dla zniwelowania społecznych nie
równości?— pisał Szczerbiec — Czyż walka o swobodę i niepodległość jest 
socjalną rewolucją?" 1!)). Nie odbiegała od tych pism w swych wyznaniach 
politycznych i Pobudka, ale ostrzegała społeczeństwo przed zbytnim entu
zjazmem z powodu reform Wielopolskiego i wyborów. „Między Wielo
polskim a narodem nie ma nic wspólnego. Jest on carskim sługą..." -!l). 
Przyjęcie reform, i udział w wyborach oceniła Pobudka jako błąd poli
tyczny, gdyż „rząd odzyskawszy oddech, jak wąż z bajki zaczął gryźć 
rękę, która go ogrzała; ogłasza więc stan oblężenia... posypały się 
gradem bezprawia i aresztowania..." 21). 

Ostatni tytuł prasowy 1861 r. to Sternik, gazetka jak na ówczesne wy
dawnictwa imponująca pod względem objętości. Nr 1 z 1 października 
ukazał się w formie 13 stronicowej broszury w formacie małej 8°. Wszy s t-

,s) Jakkolwiek wypowiedzi te zalatują nieco programem „millenerów" Jürgen.sa, 
ale Strażnica na pewno nie była reprezentantką ich ideologii. 

I!)) Ogólnie tylko zaznaczmy, iż te wypowiedzi odżegnujące się tak gorliwie 
od „gilotyny" i „socjalnej rewolucji" były na pewno w dużym stopniu wynikiem 
masowych ruchów chłopskich 1861 r. nie zawsze chyba prowokowanych przez 
carskich agitatorów. 

2") Pobudka, nr 3 z 1. XII. 1861. 
-1) Tamże. 
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kich numerów ukazało się cztery, ostatni z 1. II. 1862 r. Wydawany był 
Sternik przez niejakiego A. Zamojskiego, a według opinii Przyborowskiego 
był organem młodzieży akademickiej związanej z gen. L. Mierosław-
skim —). Opinia o tyle zaskakująca, że Wł. Daniłowski, właśnie jeden 
z najbliższych adherentów dyktatora, stwierdza wyraźnie, że nie był to 
w żadnym wypadku jego organ, że wychodził raczej od stronnictwa 
umiarkowanego, na co zresztą wskazuje i ton polityczny pisma. Po 
aresztowaniu owego Zamojskiego i ucieczce redaktora za granicę pismo 
przestało wychodzić 2:!). 

Gdybyśmy chcieli podsumować osiągnięcia prasy tajnej w 1861 г., to 
w tym okresie właściwie kształtuje ona dopiero swą formę i treść. Odci
nając się na ogół zgodnie od owych ,,komunistycznych agitatorów", jest 
jeszcze niezdecydowana w stosunku do władz carskich i ich reprezentanta 
Al. Wielopolskiego oraz przeprowadzanych przez niego reform. Schyłek 
1861 i początek 1862 r. przynoszą tu już raczej wyjaśnienie stanowiska; 
prasa tajna przestaje nie tylko wierzyć w jakiekolwiek trwałe porozumie
nie (a nawet i czasowe) z „najazdem", ale przyjmowanie „łask carskich" 
(czytaj reform) uważa za „uwłaczające czci narodowej". Pobudka stwier
dza wręcz, że nawet „zniesienie stanu oblężenia nic w położeniu naszym 
nie zmieni, bo stan ten objawiając się wraz w innej formie od 30 lat nie 
był ani na chwilę zmieniony" 24). Podobne stanowisko zajmie i Strażnica 
(nry 11 i 12 z 1862 r.) oraz organ urzędowy CKN Ruch2*). 

W cytowanym już artykule J. Kulczyckiej-Saloni spotykamy twierdze
nie, ,,że staranniej przechowano pisma „białe", których mamy prawie 
komplety, niż pisma „czerwone", których dochowały się strzępy" 2,i). 
Twierdzenie dość śmiałe i raczej nieuzasadnione. Przewagi tytułowej, 
objętościowej i innej prasy „białej" szukać należy w odmiennych warun
kach materialnych, natomiast wydaje się być pewne, że braki w tej dzie
dzinie uzupełniali „czerwoni" wydawaniem większej ilości ulotek, boć 
właśnie na jakąś rewolucyjną, wzywającą do walki odezwę stronnictwa 
ruchu z 2 września 1861 r. odpowiadała Strażnica takim zdaniem: „...Dziś 
nie jest czas zbrojnego powstania..." 27). Hamując owe gorące głowy, była 
zgodna Srażnica ze Szczerbcem, który wskazywał wspólną drogę dla 
wszystkich Polaków do wspólnego celu — niepodległości -8). 

Rok 1861 zamknął się w sumie 5 tytułami. Nieporadne jeszcze pod 
względem technicznym, drukowane w większości jednostronnie, a więc 
w formie ulotek zawierają te czasopisma artykuły wstępne o treści raczej 
wychowawczej i moralizatorskiej, szczegółowego rozbioru sytuacji we-

22) P r z у b o r o w s ki : Historia dwóch lat... t. 4, s. 213. 
2:!) D a n i ł o w s k i : Notatki.. . s. 62. Historię a resz towania i ś ledztwa przeciw 

Al. Zamojsk iemu opisuje dokładnie P r z у b o r o w s к i w cyt. dziele (t. 4 s. 162—105). 
24) Pobudka n r 2. 

2 5 ) W nrze 11 czytamy пр.: ,,...naród wie. że niczego od moskiewskiego najazdu 
spodziewać sie nie może i nie powinien. Łudzą się ci, co chcą być łudzeni.. . ale ich 
nadzieje nie są nadziejami narodu*'; w nrze 12 podkreśla jąc „...różnicę w sposobach 
służenia sp rawie wolności...", ostrzega przed tymi, co chcą ,,...iść z rządem, żeby 
go wyzyskać, a po tem pokonać...". Zdan iem Strażnicy jest to b łędna droga i nado-
miar nic przynosząca jej p ropaga to rom zaszczytu. 

2fi) J. К u 1 с z у с к a-S a lo n i: P ra sa podziemna... , s. 11-12. 
2T) Nie znamy tej ulotki, ale zawiera ła ona dość pesymistyczny akcent , cytowany 

Właśnie przez Strażnicę: „legnąć w jednej dla wolnych mogile". 
28) Szczerbiec, n r 1 z 1862 r. 
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wnętrznej i międzynarodowej na ogół nie spotykamy. Nawet działy infor
macyjne są bardzo ktrótkie. Prasa r. 1861 jest adresowana do jak najszer
szego kręgu odbiorców, „zwraca się do ogółu Polaków, szlachty, mieszczan, 
warsztatowej wiary, chłopów, a więc do tych wszystkich, którzy są poten
cjalnymi uczestnikami ruchu" 29). Pierwszy, poważniejszej treści artykuł 
wstępny notujemy w Pobudce (nr 3 z 1861 г.), a obok niego dział Wiado
mości bieżących i Korespondencje; te ostatnie zapewne pochodziły od 
lokalnych komórek konspiracyjnych, trudno bowiem sobie wyobrazić, aby 
autorem listu z terenu mógł być przeciętny czytelnik tajnej prasy. O wy
sokości nakładów poszczególnych tytułów nie mamy żadnych informacji, 
nie sądzimy, aby były one wysokie, zresztą ulegały stałej fluktuacji, i na
kłady zapewne uzależnione były z jednej strony od możliwości technicz
nych, z drugiej zaś od posiadanego w tece redakcyjnej materiału dzienni
karskiego :;o). Nie sądzimy, aby już w r. 1861 był zorganizowany syste
matyczny kolportaż tej prasy. Na prowincję i inne zabory jak i za granicę 
dostawała się ona raczej przypadkowo; świadczy o tym brak oddźwięku 
o wszystkich tytułach1 czy numerach w prasie zagranicznej i galicyjskiej. 
Zorganizowany kolportaż prasy drogą żelazną i innymi środkami loko
mocji to chyba dopiero rok 1862 i 1863. 

Rok 1862 miał przynieść burzliwy rozwój prasy tajnej. Nie było w tym 
zresztą nic dziwnego i nienormalnego. Ruch narodowy u schyłku 1861 r. 
musiał schodzić coraz głębiej do podziemia i to nie tylko skutkiem nara
stającego terroru, ale i z konieczności nadania mu form organizacyjnych 
i wyłonienia kadr kierowniczych, które rzecz jasna, nie mogły się obejść 
bez takiego narzędzia propagandy jakim jest prasa. 

Ilość ukazujących się tytułów wzrasta w porównaniu z r. 1861 do 19, 
łącznie z tymi, które zwycięsko przetrwały próbę czasu (Sternik, Strażnica, 
Pobudka, Szczerbiec). W 1862 r. ukazują się pierwsze czasopisma innych 
zaborów, nadto w samym Królestwie Polskim, poza Warszawą, powstają 
inne ośrodki ruchu, które mają ambicję wydawania własnej, lokalnej 
prasy tajnej. Jest ona bardziej krótkotrwała a poziom niższy od central
nej; również i strona techniczna u większości pozostaje w tyle3 1). Ewene
mentem jest pojawienie się gazet wielkoformatowych i wielostronicowych, 
o bardzo zróżnicowanym wyglądzie technicznym.- U schyłku r. 1862 prasa 
tajna (np. Ruch) rozpoczyna swą pierwszą stronę publikowaniem wiado
mości urzędowych, a więc rozporządzeń władzy narodowej. Nie brak 
już wówczas „wstępniaków" na odpowiednim poziomie, pojawiają się 
artykuły o treści historycznej, przeglądy prasy, krytyczne recenzje, wresz
cie życiorysy wybitniejszych członków organizacji (rok 1863); nie brak 
również utworów literackich. Te ostatnie pojawiają się raczej w 1863 г., 
kiedy i treść wypadków jest bogatsza (zagadnienia polityczne, działania 
wojenne itp.). W 1862 r. polepsza się baza techniczna; wzrastają nakłady, 

2fl) J. К u l c z y с к a - S a l o n i: Prasa podziemna..., s. 12. 
30) Ustalenie tych danych wydaje się być dzisiaj niemożliwe, właśnie z powodu 

braku archiwów redakcyjnych. 
•u) Z okresu manifestacyjnego znamy tylko jedno pismo z terenu Królestwa 

Polskiego; jest nim lubelski Głos Bratni. Ukazały się 3 numery z 21. III, 28. III 
i 23. IV. 1862 r. St. Zieliński twierdzi, że gazeta ta ukazywała się w Warszawie 
(op. cit., s. 290). O wiele bardziej aktywne okazały się ośrodki wileńsko-białostocki 
i kijowski, ale istnieją podstawy do twierdzenia, że większość tych tytułów druko
wana była w Królestwie lub w Galicji i stąd przerzucana do ziem wschodnich. 
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które w odniesieniu do niektórych gazet względnie poszczególnych nu
merów przekroczą nawet 10 tys. egzemplarzy, ale to były wyjątki. 

Poza Królestwem Polskim silny ośrodek prasowy wytworzył się jedynie 
w Galicji, a mianowicie we Lwowie i w Krakowie. Lwowski ośrodek pra
sowy dysponował zasadniczo tylko jednym poważniejszym organem ta j 
nym — Prawdą, zeskamotowaną jednak wraz z innymi tytułami przez 
Fr. Jaworskiego ;i2). Pierwsze trzy numery owej Prawdy miały być druko
wane w Kielcach. Twierdzenie dość nieprawdopodobne; odległość obu tych 
ośrodków od siebie, wreszcie i treść tych pierwszych 3 numerów nie 
wskazują na podobne przenosiny:>,:{). Pismo to redagował niejaki Czyże-
wicz. Ukazało się 9 numerów Prawdy, a nr 3 z 1. X. 1863 r. zawierający 
artykuł pt. Potęga pogardy, był ponoć przyczyną zamachu na życie osła
wionego inkwizytora lwowskiego radcy Kuczyńskiego. ,,W ogólności — 
pisze Fr. Jaworski — była lwowska Prawda bez żadnego znaczenia poli-
t\'cznego. Nie należała ona do żadnego stronnictwa politycznego, a jej 
artykuły obracały się przeważnie, przy najlepszych jej zdaniem sposobach 
popierania powstania ...Zresztą gromi ona Komitet białych w Galicji, 
specjalnie lwowską gadatliwość kawiarnianą, nie notując... żadnych wy
padków z pola walki" 34). 

Inny tytuł, który warto wymienić to satyryczne pismo Kometa, którego 
znamy dwa numery. Zawierają one utwory i rysunki satyryczne na sto
sunki polityczne w Królestwie i w Galicji. Np. w nrze 2 znajdujemy 
Grand Concert Pacificnoutoiique, gdzie zgodnie obok siebie występują: 
1. Krakowski Czas, 2. A. Zamoyski, 3. Aleksander II, 4. Al. Wielopolski, 
5. namiestnik Lüders, a chór przeplata solowe występy owych postaci 
zwrotką: „Zróbmy przyjacielskie koło, I zanućmy pieśń wesołą, Gdy nam 
sprzyja Czas!". 

Silniejszy ośrodek prasowy wytworzył się natomiast w Krakowie. Naj
starszym tytułem był Bicz, ukazujący się w 1862 г., pozostałe tytuły 
(Ojczyzna, Naprzód, Kronika) ukazywały się w 1863 r. Bicz był pismem 
o zacięciu demaskatorskim, polemicznym, piętnującym 35), był niewątpli
wie organem rewolucyjnych organizacji młodzieży krakowskiej. 

Najważniejszym ewenementem roku 1862 w prasie tajnej było niewąt
pliwie ukazanie się oficjalnego organu CKN-u, a następnie Rządu Naro
dowego, gazety Ruch S(i). Będąc oficjalnym organem, wypowiedzi Ruchu 
należy traktować więc jako rzeczywiste stanowisko władz narodowych 
wobec wszystkich zagadnień polityki wewnętrznej i zagranicznej. Właśnie 
nr 1 Ruchu z 5. VII. 1862 r. daje nam zarys programu narodowego 
i społecznego. Kto jest jego autorem? Giller, Padlewski, Bobrowski? Są
dzimy, iż raczej ten pierwszy, Giller bowiem rzucił myśl powołania do 
życia oficjalnego organu CKN-u. Ruch staje na stanowisku, że wszelka 
działalność narodowa musi zmierzać do „stanowczego i na dobry skutek 
obrachowanego powstania... Powstanie, żeby było skuteczne musi stanąć 
na gruncie narodowym. Wszelka inna podstawa, jako nie w porę przyjęta 

32) Zob. „Tydzień", dod. liter. Kuriera Lwowskiego, 1903 s. 32. 
'"•') Zob. Z i e l i ń s k i : Próba bibliografii..., s. 291. 
34) „Tydzień", dod. liter. Kuriera Lwowskiego, 1903 s. 32. 

3 5 ) „Precz z błazeńską czapką, dziś nie śmiechem, ale ostrym biczem smagać bę
dziemy zbrodnie i zamiast dowcipu zamaskowanym przestępcom policzek damy..." 

3(i) „Tytuł jaki nadaliśmy pismu — czytamy w artykule wstępnym — wykazuje 
już nasze dążenia. Ciągły postęp i ruch na drodze wiodącej do niepodległości..." 
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byłaby zgubną i szkodliwą". Charakterystyczne, iż Ruch nie określa 
terytorialnego zasięgu powstania, tak że równie dobrze możemy przyjąć 
zasadę trójzaborowego ruchu jak i ograniczenia go tylko do ziem zaboru 
rosyjskiego. 

Słuszność tezy powstania narodowego jak i zasady nierozdzielności 
Polski, Litwy i Rusi negować chyba nie możemy, gdyż „dzisiaj ...kwestia 
odłączenia jej (tj. Rusi — E. K.) od Polski lub osobnego wystąpienia 
stawianą być nie może, albowiem dzisiaj narody kupić się powinny dla 
obalenia niewoli...". Po zwycięstwie natomiast .....w żadnym razie nie 
będzie Polska chciała przymusem ją w związku zatrzymać i zostawi 
jej prawo decydowania o swoim losie". A więc CKN w stosunku do 
Rusi zajmował stanowisko jak najbardziej postępowe, za co spotkały go 
ostre zarzuty ze strony Mierosławskiego : i7). Czy stwierdzenie to odnosi 
się w równej mierze do ziem litewskich i białoruskich, tego Ruch nie 
precyzuje, ale nie możemy takiej ewentualności odrzucić. Jedno jest 
pewne, że nie interesy ,,królewiąt kresowych" i szlachty dyktowały 
takie stanowisko CKN-u wobec tzw. ziem zabranych, ale względy mili
tarne, wyrażone w wyżej cytowanym ustępie. 

To stanowisko Ruchu podkreślające konieczność podjęcia walki zbrojnej 
jako jedynej formy ,,wybicia się na niepodległość" znajduje swe odzwier
ciedlenie i w innych czasopismach. W nrze 23 z 29. XI. 1862 r. (a więc 
w rocznicę listopadową) Strażnica pisała: „Musimy być gotowymi o każdej 
chwili do wzięcia się do broni...", w ostatnim zaś 24 nrze za r. 1862 przy
puszcza jeszcze raz silny atak na „doradców patriotycznych sypiących 
dokoła siebie nauki i maksymy..."; odwodząc wszystkich od idei walki. 
skierowując ich do „zbożnej" pracy, względnie do obozu „millenerów" 
doradcy ci pomijali w swych wezwaniach chłopów, „bo ci w pojęciu tych 
panów — konkluduje Strażnica — nie dorośli do życia politycznego" 
(nota bene jeśli nawet tkwi w tym twierdzeniu ziarno prawdy, to nie jest 
to „zasługą" chłopa). Pod takim kierunkiem ideowym, kończy swe rozwa
żania pismo, naród dostałby się pod wpływy ludzi, których określa mia
nem „przewrotnych jezuitów wmawiających w nas cnoty, na jakich im 
samym zbywa". Program „millenerowski" jak i pracy organicznej spot
kał się również ze zdecydowanj^m potępieniem Ruchu :iH). 

Kwestia agrarna w prasie tajnej 1862 r. zajmowała poczesne miejsce. 
Jeśli w r. 1861 spotykamy się raczej z tendencjami zwalczania ruchu 
antyfeudalnego (bez względu na to z jakiego źródła on wypływał) drogą 
propagandy i przekonywania chłopa, że jest on dziełem carskich prowo
katorów, to w r. 1862 kwestia agrarna znajduje w prasie o wiele szersza 
i bardziej rzeczowe odbicie. W nrze 3 Ruchu mamy deklarację: „Uwłasz
czenie włościan jest rzeczą wielkiej wagi..." łącznie z propagandą oświaty, 
„ale jedno i drugie nie jest wystarczającym, nie jest zupełnym wywią-

:37) Były to znane wymysły Mierosławskiego pod adresem tych wszystkich, którzy 
za „miskę soczewicy", gotowi byli niczym Targowiczanie oddać wrogowi pół Polski 
Ta napaść generała z Paryża, zaślepionego w nienawiści do wszystkiego co rosyjskie. 
a od lat 30 oderwanego od kraju i zatracającego poczucie rzeczywistości, spotkała 
się co prawda z odprawą Ruchu, ale w tonie dość pojednawczym. „CKN nie rozu
mie innej Polski — pisała gazeta w nrze 10 — jak tylko Polskę w dawnych gra
nicach", przy zagwarantowaniu praw obywatelskich innym narodom. Był to więc 
odwrót od zajętego wcześniej stanowiska. 

:i8) Ruch nr 3 z 29. VII. 1862 r. 
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zaniem się z obowiązku podniesienia ludu i pomnożenia obrońców Polski". 
Można w tym zdaniu dopatrzeć się tendencji CKN-u zmierzających dalej 
niż samo uwłaszczenie, a więc być może nadania ziemi chłopom bezrol
nym. Dość często komentowano — moim zdaniem — opacznie zdanie 
z 4 nru Ruchu: „Kwestia włościańska przyczepiła się nam jak kula u nogi 
i zmniejszyła sprężystość narodowego ruchu". Interpretacja tego zdania 
szła w kierunku wykazania niechętnego stanowiska gazety, a więc 
i CKN-u w kwestii uregulowania sprawy chłopskiej. Tymczasem wydaje 
się, iż był to wyrzut pod adresem przeszłych pokoleń, które nie rozwiązały 
tego problemu w dogodniejszych okolicznościach, niż te jakie zaistniały 
w latach 1861—1862;i9). W każdym razie zapowiadał Ruch „zupełne 
uwłaszczenie przez Rząd Polski" z odszkodowaniem z funduszów państwo
wych, co należy rozumieć raczej jako próbę odsunięcia tego „zupełnego 
uwłaszczenia" na okres po zakończeniu walki zbrojnej. To niezdecydo
wanie, unikanie jasnych sprecyzowań w tej tak ważnej kwestii, było wyni
kiem toczącej się w łonie obozu „czerwonych" walki ideologicznej między 
lewicą i prawicą, w której zwycięży ta ostatnia, a dekret z 22. I. 1863 r. 
będzie ostatecznym przypieczętowaniem jej zwycięstwa. Ale dopóki w re
dakcji Ruchu będą mieli głos Szw^arce, Padlewski i Bobrowski, ton pisma 
będzie bardziej radykalny. I tak np. w nrze 7, przy okazji omawiania 
położenia politycznego Europy, czytamy bardzo ważne wyznanie: „Każda 
z tych wielkich kwestii narodowych wiąże się z socjalną, a socjalna z na
rodową... u ras latyńskich i germańskich proletariat, u ras słowiańskich 
kwestia włościańska miesza się w każdą sprawę narodową. Ten próg każdy 
naród napotyka na swej drodze, tę zagadkę, której rozwiązanie stanowić 
będzie jego życie lub śmierć, niepodległość lub nikczemne zamieranie 
pod jarzmem energiczniejszego sąsiada". Nie przypuszczamy, aby autor 
tego artykułu czytał pisma K. Marksa, ale przecież są zgodni, że na ob
szarach między m. Czarnym a Bałtykiem, właśnie kwestia agrarna jest 
kluczem i podstawą dążeń niepodległościowych narodów ujarzmionych. 
Ale dla Ruchu klucz do tej zagadki, tzn. rozwiązanie kwestii agrarnej, 
musi być wynikiem politycznej i socjalnej jedności narodu. Mimo to w po
lemice z „czerwonymi" zarzut, iż dążą do rewolucji społecznej i gubią cel 
podstawowy: niepodległość był głównym argumentem „białych". Absur
dalności podobnego twierdzenia dowodzić nie trzeba, zresztą Ruch celnie 
replikował, twierdząc, że to właśnie „biali", tamując drogę skutecznym 
reformom, zbliżają rewolucję socjalną, która może załamać ruch niepodle
głościowy i wzniecić w narodzie walkę „nie w imię miłości Ojczyzny, ale 
w imię o b r a ż o n e j s p r a w i e d l i w o ś c i , w imię bezprawia, a za
tem przywrócenia prawa siłą...".40) Tak więc Ruch uznaje, że nawet taki 
krwawy przewrót, choć ze szkodą dla sprawy narodowej, byłby jednak 
tylko obroną „obrażonej sprawiedliwości". Sam natomiast widziałby 
chętnie „przewrót społeczny cichy, spokojny, poważny, w którym weźmie 
udział cały naród..." 41). 

Ta zacięta polemika ideologiczna znajduje swe odbicie i w innych 
tajnych czasopismach. Mniej upoważnione do układania punktów pro-

3!)) Istniała i jeszcze istnieje niesłuszna tendencja lansowania poglądów o „ogra
niczoności klasowej polskiego ruchu rewolucyjnego". Ciekawych odsyłam do Kwar
talnika Historycznego za r. 1957. nr 4—5. 

40) Ruch n r 7 z 18. X . 1862 r. 
41) Tamże. 
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gramu narodowego, bardziej ubogie w pióra i talenty publicystyczne nie 
pomijają mimo to kwestii społecznej. Tak np. Kosynier, typowe pismo 
dla ludu wiejskiego, usiłuje umoralnić go powiastką o chłopie-weteranie 
z 1831 r. agitującym na wsi za aktywnym uczestnictwem w ruchu zbroj
nym, bez wdawania się jednak w zawiłe problemy społeczne wypływające 
ze stosunku wieś-dwór4 2) . Męczennicy to również pismo przeznaczone 
dla ludu wiejskiego i dla „warsztatowej braci" po miastach. W numerze 1 
z 1. V. 1862 r. pismo uderza raczej w ton religijny, gdy usiłuje przedsta
wić np. skutki poboru do armii carskiej z punktu widzenia interesów 
Kościoła (oderwanie od wiary, posługi i pociechy religijnej). Taki sam ton 
przybiera pismo zwracając się tymi słowy do chłopów: „...bo ty ludu 
kmiecy słuchasz podszeptów złych ludzi, co nie mają Boga ani poczciwo
ści w sercu... i w twej głowie sieją nieufność do dziedziców i księży... Ci są 
wasi przyjaciele, którzy jak szlachcic Kościuszko, szewc Kiliński, chłop 
Głowacki pragną wypędzić Moskala i nam kmiotkowie zapewnić swobodę 
i prawa na równi ze szlachtą i miastami". 

Bardzo ciekawy głos w tej walce ideologicznej zabrał jedyny znany 
nam numer Głosu z Warszawy (z 20. V. 1862), który jak wynika z pierw
szych słów wstępnych („Długo milczeliśmy Bracia Rodacy..."), jest kon
tynuacją owego Głosu z 15. VII. 1861 r. i być może wyszedł spod pióra 
jednego redaktora — Stanisława Matuszewicza. Stojąc na stanowisku 
zjednoczenia wszystkich Polaków do walki o niepodległość smętnie jed
nak zauważa, że „...mieszczanin, kmiotek lub innej wiary wyznawca, mimo 
najgorętszej kraju miłości, chłodnie w czynie i ofierze, bo nie widząc dziś 
w uprzywilejowanych kastach zmiany postępowania, mniemać może, że 
odrodzony kraj znowu w dawne popadnie grzechy, i że nowa Polska zno
wu szlachecką lub fanatyczną być zechce..." i nawet potęga materialna 
kast uprzywilejowanych — E. K.) „...nigdy nie wywoła kraju do ofiary, 
do zrzucenia gniotącego go jarzma, aby je na nowe arystokratów zamie
nić kajdany". „Czerwoni" to nie „...sługi caratu i kaci..."; to ludzie, któ
rzy ani nie dążą do osobistego wzbogacenia się, ani też nie mają zamia
ru „...ofiarować drugim cudze mienie, aby masy za sobą prowadzić...". 
Ofiarowując własną krew i pot ojczyźnie są dalecy — wbrew propagan
dzie „białych" — „...od socjalnych widoków...", o które pomawiają ich wro
gowie ruchu narodowego, stoją natomiast otwarcie i zdecydowanie na po
zycjach radykalizmu politycznego, który „...wszelkie półśrodki niszczy 
i zabija..." 1:î). 

Łącznie z tą szermierką ideologiczną szła akcja piętnowania jawnych 
aktów zaprzaństwa narodowego i wysługiwania się carskim żandarmom. 
Pobudka (nr 2 z 1862) donosiła: „Panu W. w bialskiem (przesyła się ostrze
żenie — E. K.), aby się nie wtrącał w atrybucje policji, łapiąc ludzi po 
lasach lecz zajmował się lepiej gospodarstwem... Wójta gminy p. S... 
zawiadamiamy, że zbyt hojnie płaci za schwytanie jednego człowieka... 
Panu C... w S... Nie możemy wyjść z podziwienia, słysząc o ha
niebnym pańskim postępku w zadenuncjowaniu chłopów...". Pobudka 

42) Kosynier nr 1—3 z 1862 r. Dalszym ciągiem Kosyniera jest warszawski 
Partyzant z 21. I. 1863 r. 

4:!) Głos z Warszawy, to czasopismo utrzymane chyba w najbardziej radykalnym 
tonie spośród tych, które dotrwały do naszych czasów, a pochodziły z terenów 
Królestwa Polskiego. 
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stawała w obronie tzw. ludzi leśnych i uczestników wystąpień antyfeudal-
nych, a może nawet i osób zdradzających swą wrogość wobec caratu.4 4) 

Cięgi tego rodzaju dostawały się nie tylko szlachcie. Czasem wyższy 
i niższy kler musiał być surowo napiętnowany przez tajne czasopisma. 
Organ tajny duchowieństwa Glos Kapłana Polskiego w nrze 5 z 1862 r. 
przypuszcza silny atak na biskupa K. I. Łubieńskiego, piętnując go jako 
„intryganta, bigotę, arystokratę o duchu poddańczym..., który zawsze 
stał po stronie tyranów, usprawiedliwiał ich postępowanie, a szydził 
z cierpień narodu." Nawet sam arcypasterz Z. Sz. Feliński, z którym, po 
śmierci arcybiskupa A. Fijałkowskiego, wiązano duże nadzieje, że nie 
pójdzie w ślady biskupów Wierzchlejskiego i Łubieńskiego, otrzymał od 
Strażnicy (nr 5) upomnienie, iż „chwycił się zasady uległości...". Jeszcze 
silniejsze wystąpienie notujemy w nrze 7 tegoż pisma. Nie oszczędził ar
cybiskupa urzędowy Ruch (nr 1 z 1862), piętnując go za to, iż ,,w ohydny 
sposób wyraził swoje moskiewskie tendencje", przesyłając wyrazy ubo
lewania namiestnikowi Lüdersowi z powodu dokonanego nań zamachu. 
Tenże Ruch przynosi (nr 5) pierwszą listę szpiegów, a cytowana Pobudka 
(nr 3 z 6. III. 1862) piętnuje dwóch księży, jednego z nich określając 
wprost mianem „najgorliwszego członka tajnej policji". 

Fakty te, jak i przytoczone wypowiedzi czołowych czasopism tajnych 
w kwestiach socjalnych świadczą wyraźnie o głębokim podziale ideologicz
nym polskiego społeczeństwa w przeddzień wybuchu powstania. Walka 
ta przebiegała jednak nie tylko wewnątrz narodu i w kraju i nie ogra
niczała się do spraw wewnętrznych. Już wówczas była aktualna sprawa 
ustosunkowania się do ewentualnej interwencji czy pomocy zagranicznej. 
Glos Kapłana Polskiego ostrzegał swych czytelników przed złudnym 
mirażem owej pomocy i wołał: „Naród polski... powinien przede wszystkim 
zaprzestać tego małodusznego wyglądania obcej pomocy..."45). Wtóruje 
mu Ruch (nr 3): „Nie oglądaj się na żadne pomoce gabinetów i rządów. 
Twoja niepodległość i wolność będąc twoją potrzebą, dziełem też twoim 
być musi...", a Glos z Warszawy dodaje: „Polska zmartwychwstać musi 
własną siłą, rachować na jej odbudowanie na drodze dyplomatycznej... 
to gorączkowe marzenie..". Podobne stanowisko zajmowała i Strażnica 
(nr 11 z 14. VI. 1862), stwierdzając iż „...nigdy nie liczyliśmy na obcą po
moc, a do wyznania naszej politycznej wiary należy zasada rachowania 
tylko na narodowe siły". 

Z tym jednak zagadnieniem interwencji czy pomocy mocarstw łączy 
się sprawa ewentualnego sojuszu z rewolucyjnymi organizacjami innych 
ujarzmionych narodów, m. in. narodu rosyjskiego. Ogólnie prasa tajna 
tego okresu (tj. 1861—1862), z wyraźną tendencją propagandową używa 
takich słów jak: „car", „carat", „carskie żołdactwo", odcinając w ten 
sposób te instrumenty i symbole władzy i ucisku od narodu rosyjskiego, 
którego uważa za swego głównego sprzymierzeńca -w przyszłej walce 
wyzwoleńczej. Opierając przyszłe powstanie w myśl tradycji kościusz
kowskiej na własnych siłach, licząc na owe 100 tysięcy Polaków pozosta
jących w służbie rosyjskiej, oficerów, majtków, żołnierzy twierdz rozsia-

4 4 ) Ta demaskatorska działalność Pobudki, w poważnym stopniu potwierdza tezę 
prof. K i e n i e w i c z a, wyrażoną w jego pracy (Sprawa włościańska w powstaniu 
styczniowym, Wrocław, 1953) o rewolucyjnym, a nie prowokatorskim pochodzeniu 
tzw. ludzi leśnych. 

4 5 ) Glos Kapłana Polskiego, nr 5 z 24. XII. 1862 r. 
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nych po całym imperium i zawsze gotowych do ofiar, Strażnica mocno 
podkreśla wartość i konieczność współpracy z rewolucyjnym ruchem 
w Rosji: „Mamy nade wszystko za sobą lud rosyjski, który osadziwszy na 
chorągwiach naszych napis »Za waszą i naszą wolność« ręka w rękę 
obecnie ku zamierzonemu celowi postępuje".46) Również w Strażnicy 
(nr 7 z 16. IV) znajdujemy mocny akcent rewolucyjnego sojuszu polsko-
rosyjskiego. Witając z zadowoleniem ukazanie się nowego po Kolokole 
i Wielikorusie postępowego pisma, Ruskiej Prawdy, tak ocenia jej ideolo
gię: „Ruska Prawda... uważa niepodległość i wolność Polski za żywotną 
dla samej Rosji kwestię... Podajemy jej ręce przeciwko (caratowi — E. K.) 
oczekując silnej agitacji, a wreszcie i rewolucji w samej Rosji, jako 
chwili, w której złączymy się z nią na polu zbrojnego działania...". 

Z drugiej jednak strony jedyna chyba Strażnica nie rezygnowała 
z jakiejkolwiek bądź formy pomocy zagranicznej, czy to od strony rządów 
lub ugrupowań politycznych, byleby pomoc ta zgodna była z prawdziwy
mi interesami i dążeniami narodowymi. Stąd też wypływają takie zdania 
i opinie Strażnicy: „Dla legitymistów sprawa nasza jest legitymistyczną, 
dla rewolucjonistów, rewolucyjną, dla socjalistów socjalną, dla ultramon-
tanów religijną, a wniosek stąd, że dla ludzkości konieczną i wielką spra
wą." Poświęcając dużo miejsca modnym już wówczas w parlamencie fran
cuskim debatom nad sprawą polską, Strażnica zgodnie z tym co powie
dzieliśmy wyżej, zastrzega się, że nie zawsze debaty te, zgodne są z praw
dziwymi interesami i dążeniami narodowymi". Odwoływanie się owych 
orędowników sprawy polskiej do „szlachetnych uczuć Aleksandra II" to 
słowa żywcem wzięte z oficjalnego dziennika carskiego dla zagranicy: 
Journal de Petersbourg.i7) 

Mówiliśmy już o stanowisku prasy tajnej wobec prób ugody polsko-
rosyjskiej i zwalczania tychże w sposób jak najbardziej stanowczy. Choć 
prawdę mówiąc u schyłku 1862 r. nie było już wielu zwolenników polityki 
margrabiego, a zwalczanie jego działalności mogło tylko dotyczyć jego 
osobiście oraz w. ks. Konstantego i garstki „fagasów", jak ich nazywa 
Strażnica. Mimo to Strażnica nieledwie z radością witała szubienicę, na 
której zawisł L. Jaroszyński. „Dobry to trup, dobra to mara: ona niby żoł
nierz na straży stanęła, na straży tej drogi, po której zgraja fagasów 
chciała pociągnąć naród do księcia..." 48). Ataki na Wielopolskiego, to stały 
akcent prasy tajnej, każda okazja była dobra, by politykę margrabiego i je
go osobę skompromitować w opinii społeczeństwa. Nie dziw więc, że się
gano aż do takich określeń jak: „spodlony margrabia", „zdrajca potężniej
szy od Radziejowskiego". Szczególnie silne ataki na Wielopolskiego prze
prowadzał Glos Kapłana Polskiego inspirowany w tym wypadku przez 
J. Bartoszewicza, wyjątkowo wrogo usposobionego do margrabiego jeszcze 
od czasów procesu o zapis K. Swidzińskiego.49) 

4 6 ) Strażnica nr 19 z 7. X. 1862 r. Zaskakująca wydaje się być opinia S. Lato, który 
stwierdza: „W odróżnieniu od Strażnicy propagowała Pobudka konieczność współ
pracy polsko-rosyjskich demokratów". Cytaty przeze mnie podane przeczą chyba 
temu zdaniu najzupełniej. 

47) Tamże, nr 5 z 15. III . 1862 r. 
48) Tamże, n r 17 z 27. VII I . 1862 r. 
4 9 ) K r a u s h a r uważał J. Bartoszewicza za głównego redaktora Głosu Kapłana 

Polskiego. Zob. J. K u l c z y c k a-S a 1 o n i: Prasa podziemna..., s. 18; Al. K r a u s h a r 
Publicystyka tajna warszawska w dwuleciu przed powstaniem styczniowym 
i w r. 1863. Warszawa, 1919, s. 18. 
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Na zakończenie naszych rozważań chcielibyśmy poruszyć zagadnienie 
„prawa narodu polskiego do walki zbrojnej o niepodległość". Jak wiemy 
prawo to było częstokroć kwestionowane z punktu widzenia politycznego, 
moralno-religijnego i socjalnego. Dla oficjalnych kierowników polityki 
Zachodu sprawa polska była bardzo niewygodna. Dążenia polskie do 
odbudowania państwa w granicach 1772 r. nie mieściły się na pewno 
w żadnym wypadku w ich planach (oczywiście nie grały tu roli czynniki 
kulturalne, narodowościowe, gospodarcze i inne, a raczej zasada równo
wagi sił w Europie). Nawiązywano więc do Kongresu Wiedeńskiego, któ
rego postanowienia owej równowagi nie naruszały, natomiast miały po
parcie doktryny legitymistycznej. Dlatego też aż do upadku powstania 
mocarstwa europejskie nie postawiły nigdy sprawy odbudowy Polski 
w granicach 1772 г., a w rokowaniach i notach dyplomatycznych, wyra
źnie przebija tendencja oparcia ich o uchwały Kongresu 1815 r. Być może, 
iż tendencja ta była wynikiem coraz wyraźniej ujawniającej się prawdy, 
że sprawa polska może być rozwiązana jedynie w drodze konfliktu euro
pejskiego, do którego nie miały wówczas serca ani Francja ani Anglia. 
Tymczasem tajna prasa polska, jak i większość opinii stały na stanowisku 
odbudowy Polski w granicach 1772 r. i od tego programu nie mogły ustą
pić ani na jotę, a w związku z tym nie mogły ograniczyć tej walki jedynie 
do przywrócenia status quo z 1815 r. 

Aspekt moralno-religijny pochodził już raczej z kręgu kół kościelnych 
i ultra-montańskich. Szermowano tu hasłe*m, iż „wszelka władza pochodzi 
od Boga", a więc wystąpienia przeciw niej, są wystąpieniami przeciw 
Bcgu bez względu na formę jaką by nie przybierały (terror, zamachy, 
zabójstwa, konspiracje, powstania). 

Trzeci wreszcie aspekt, socjalny, napotykał na opór i polityków i kół 
kościelnych. Widmo przemian socjalnych kazało im zajmować rezer
wowe stanowisko wobec każdorazowego zrywu polskiego, kazało żądać 
od przywódców polskich deklaracji, że ruch zbrojny nie przyjmie charak
teru ruchu socjalnego. A przecież socjalne programy polskich rewolucjo
nistów na pewno nie odbiegały daleko od tych przemian jakie w większo
ści krajów europejskich dokonane zostały u schyłku XVIII lub w pierw
szej połowie XIX w. 

Jeśli tajna prasa podkreślała prawo narodu polskiego do walki o nie
podległość, podciągając to prawo pod obowiązek, to Glos Kapłana Polskie
go uzasadniał z punktu widzenia moralno-religijnego formy tej walki; 
V/ czasopiśmie tym czytamy (nr 2): „Śmierć tyrana nie jest pogwałceniem 
przykazania, które zakazuje zabijać. Albowiem jak panujący ma moc kara
nia śmiercią zbrodniarzy, tak i społeczność posiada takież samo prawo ka
rania zdrajców i zbrodniarzy panujących". Była to wyraźna aluzja do za
machów na Al. Wielopolskiego, namiestnika Lüdersa i w. ks. Konstantego, 
ich działalność uznana została za zbrodniczą, a więc naród miał słuszne 
podstawy do wymierzenia im najsurowszej kary. 

Trudno nam określić stopień poczytności tajnej prasy w okresie mani
festacyjnym, ale nie możemy odrzucić myśli, że odegrała ona poważną 
rolę w przygotowaniu społeczeństwa do drugiego etapu ruchu narodowego, 
walki zbrojnej w oparciu o hasła postępu społecznego i sojuszu z naro
dem rosyjskim. 
2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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„NASZ PUT"'-
GAZETA MOSKIEWSKICH BOLSZEWIKÓW 

(W pięćdziesiątą rocznicę je j p o w i t a n i a ) 

' Profesor Uniwersytetu Leningradzkiego pisze tu o założonym 
przed 50 laty legalnym organie moskiewskiego proletariatu, 
gazecie „Nasz put'". Lenin, przebywający w tym czasie 

! w Krakowie i Poroninie, poświęcał tej gazecie v:iele uwagi. 
Wydawana w niezwykle trudnych warunkach została w koń-

! cu zlikwidowana przez władze carskie, a zespół jej pracow-
I ników aresztowany. 

W okresie k r a k o w s k o - p o r o n i ń s k i m swego życia W. I. Len in p rowadz i ł 
energiczną w a l k ę z rosy j sk im i m i ę d z y n a r o d o w y m o p o r t u n i z m e m oraz 
ożywioną dzia ła lność zmierzającą do rozwi jan ia p r a c y p a r t y j n e j i p r z y 
go towan ia rewoluc j i p ro l e t a r i ack i e j . 

O lb rzymi by ł jego udz ia ł w k s z t a ł t o w a n i u p ie rwsze j m a s o w e j gaze ty 
robotniczej Prawda, k tó re j pięćdziesięciolecie obchodzono uroczyście 
w u b i e g h n u r o k u n ie t y l k o w Związku Radzieckim, lecz t akże w wie lu 
i n n y c h kra jach . Len in u s t awiczn i e k i e rowa ł całą robotą te j gaze ty ; on 
by ł jej f ak tycznym k i e r o w n i k i e m i r e d a k t o r e m oraz na jbardz ie j a k t y w 
n y m jej au torem. 1 ) 

Wyzyskując możl iwość egzys towan ia l ega lnych p ism robotn iczych , L e 
n in n i eus t ann i e t roszczył się o ich i s tn ien ie i rozwój oraz o p rzyc iągan ie 
zawodowych i loka lnych , k r a j o w y c h o rganów p r a s y na pozycje Prawdy. 
P r z y jego b e z p o ś r e d n i m udz ia le pows ta ły i p rowadz i ł y swą dzia ła lność 
t ak i e c e n t r a l n e p e t e r s b u r s k i e p isma, j ak : Proswieszczenije (Oświata) 

*) Temat: „W. I. Lenin i Prawda w latach 1912—14" został dość dokładnie opra
cowany w radzieckiej literaturze historycznej. Temu zagadnieniu poświęcona jest. 
gruntownie opracowana w oparciu o najnowsze materiały, praca zbiorowa pt. „Lenin 
t Prawda 1912—1916" (Moskwa, 1962) oraz książka W. G. L o g i n o w a : Lenin 
г Prawda 1912—14 (Moskwa, 1962). Do powstania tych prac, uściślenia znanych 
i ustalenia nowych faktów w znacznym stopniu przyczynił się bezcenny dar narodu 
polskiego dla Związku Radzieckiego — poronińskie archiwum Lenina i КС SDPRR(b). 
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Woprosy starachowanija (Zagadnienia Ubezpieczenia), Robotnica (Ro
botnica) oraz gazeta Niewskaja zwiezda (Newska Gwiazda). Lenin za
mieszczał swe publikacje w zawodowym organie Metallist (Metalowiec), 
w organie łotewskich socjaldemokratów Cinia bierds należał do stałych 
współpracowników pisma samarskich bolszewików — Zaria Powolżja 
(Zorza Powołża). Z początkiem roku 1914 Lenin zamierzał napisać na 
prośbę redakcji ostatniego z wymienionych czasopism artykuł na bardzo 
drażliwy w tym czasie temat: „Walka o wolność prasy". Opublikowany 
w piśmie Cinia hier s „Projekt platformy na IV Zjazd socjaldemokracji 
Kraju Łotewskiego" -) odegrał bardzo ważną rolę w określeniu bolszewic
kiej linii łotewskich socjaldemokratów i ich pisma, będącego przed 
IV zjazdem w rękach mieńszewików. 

Kiedy w piśmie Z a r i a P o w o ł ż j a pojawił się artykuł o charakterze 
likwidatorskim, Lenin pisał do redakcji: „Wobec tego, że nie widzę moż
ności współpracować w jednej gazecie z ludźmi nieczystymi pod względem 
moralnym, nie gardzącymi brudnym oszczerstwem w walce ze swoimi 
przeciwnikami politycznymi, proszę więc nie uważać mnie więcej za 
współpracownika pisma, które udostępnia swe łamy ludziom przyno
szącym wyraźną szkodę ruchowi robotniczemu." s) List Lenina wskazał 
współpracownikom pisma na ich niewłaściwe postępowanie. Według 
wskazań Włodzimierza Iljicza większość prac po reorganizacji Zaria 
Powolżja prowadził znany bolszewik, O. Piatnicki. O wszystkich swych 
poczynaniach informował Piatnicki Lenina. Kiedy clo prawidłowego pro
wadzenia pisma w Samarze nie starczyło sil literackich, on skierował list 
do Zagranicznego Biura КС z prośbą o pomoc. „W odpowiedzi na ten 
list — powiada Piatnicki — otrzymałem list od Lenina, w którym on 
w pełni zaaprobował naszą decyzję i obiecał pod tym względem pomoc. 
Prosił, by w wypadku naszego zwycięstwa przesłać do niego umowny 
telegram i obiecał wówczas przysłać niezwłocznie artykuły do pierwszego 
naszego numeru. Włodzimierz Iljicz podkreślił w swym liście znaczenie 
pisma dla wszystkich miast cowołżańskich." Pismo tracąc swój autorytet 
wśród robotników w okresie mieńszewickirn, teraz znowu ożyło. Czytel
nicy nie tylko życzliwie przyjęli jego nowy kierunek, lecz okazali mu zna
czną pomoc materialną. Organ ten zaczął wywierać znaczny wpływ na 
pracę partyjną i rewolucyjne nastroje w Powołżu. 

Do Lenina, przebywającego w Krakowie i Poroninie, zwracali się liczni 
wydawcy z prośbą o pomoc i wsparcie. Na przykład studenci socjaldemo
kraci, zamierzając wydawać dziennik Utro żizni (Jutro życia) i szczególnie 
poddać krytyce teorie i dzieła burżuazyjnych profesorów: Tugana, Ma
ksyma Kowalewskiego, Struwego, itd. w pierwszym rzędzie pisali o tym 
do КС SDPRR(b). do Lenina (styczeń 1914 г.). 

Jak świadczy list aktywnej współpracowniczki Prawdy K. Samojlowej 
do КС SDPRR(b), redakcja tej gazety sama stanowiła łącznik pomięd :y 
Leninem i miejscowymi wydawnictwami, poprzez nią przechodziła kores
pondencja Lenina do niektórych pism. W styczniu 1914 r. Samojłowa 

2) [Por. też polskie wyd.: Lenin. „Dzieła" t. 19, s. 94—103 i s. 594, przyp. 34. 
gdzie podano, iż przywódcy bolszewików łotewskich, którzy stworzyli swój ośrodek 
za granicą opubl ikowal i ten a r tykuł Len ina w swym Biletens (Biuletynie) — 
przyp. red.] , 

3) W. I. Lenin, Socz., 3. izd., t. XXIX, str. 117. [Fragment ten tłumaczono z cytatu 
przytoczonego przez autora — przyp. red.]. 

2* 
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pisała do Krakowa: ,...jeszcze raz przypominam, a raczej proponuję Wam 
posyłanie artykulików dla studenckiego czasopisma Utro żizni; jest ono 
bowiem całkowicie nam bliskie i przeznaczone dla podobnej publiczności 
czytelniczej, jak publiczność Prawdy, nie można zatem nie wspierać go 
piórem. Wasza zgoda na współpracę z Zaria Powolżja została przesłana..." 

Pod kierunkiem Lenina Prawda i legalna prasa robotnicza o tenden
cjach bolszewickich w Rosji przekształciła się w wiernego przyjaciela 
i obrońcę klasy robotniczej, w groźną siłę skierowaną przeciwko caratowi. 
Jej działalność i jej przykład wzbudzały podziw za granicą, co było bodź
cem do pójścia w ślady tej rosyjskiej prasy. O dzielnej walce Prawdy, 
o nieustannej pomocy dla prasy robotniczej ze strony mas pracujących 
pisały socjaldemokratyczne i robotnicze pisma Polski i Bułgarii, Anglii 
i Francji, Rumunii i innych krajów. 

W. I. Lenin był także inicjatorem i aktywnym współpracownikiem 
gazety moskiewskich bolszewików Nasz put' (Nasza Droga). W lipcu 1912 r. 
podsumowując działalność Prawdy za pierwsze miesiące jej istnienia, 
wskazywał on na konieczność większego rozpowszechnienia tej gazeta/ 
w Moskwie i wysunięcie moskiewskiego okręgu ,,na pierwsze miejsce 
pod względem liczby czytelników i przyjaciół gazety robotniczej, pod 
względem liczby świadomych przedstawicieli demokracji robotniczej. Mos
kwa — pisał on — będzie oczywiście musiała zdobyć s w o j ą codzienną 
gazetę robotniczą. Na razie zaś powinien jej pomóc Petersburg. Czytelnicy 
Prawdy powinni co rano mówić sobie i swym przyjaciołom: r o b o t n i cy, 
p a m i ę t a j c i e o mieszkańcach Moskwy."-) Lenin wskazywał, że z pozo
stawianiem Moskwy w tyle nie można się w żadnym razie zgodzić, bowiem 
..Petersburg bez Moskwy — to to samo, co jedna ręka bez drugiej." r>) 

Problemy dotyczące założenia legalnej robotniczej gazety w Moskwie 
omawiał Lenin z przywódcami moskiewskiej organizacji partyjnej, z ro
botnikami — członkami dumy państwowej oraz z pracownikami Prawdy 
w okresie spotkań w Polsce. W końcu 1912 roku problem takiej gazety roz
ważano w КС partii. 

Praktyczne przygotowanie moskiewskiej gazety wzięła na siebie Prawda, 
powstanie więc pisma Nasz put' — to jedna z ważnych jej zasług. 24 listo
pada 1912 r. opublikowany został w Prawdzie list grupy robotników mo
skiewskich, mówiący o konieczności założenia w Moskwie gazety robotni
czej i proponujący za pośrednictwem Prawdy zbiórkę funduszy na ten cel. 
Ten wniosek spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród robotników 
kraju, zwłaszcza zaś robotników Moskwy i Petersburga. Do Prawdy przy
chodziły listy wyrażające poparcie dla samej idei założenia gazety i zawie
rające uwagi oraz życzenia odnoszące się do charakteru pisma. Zaczęły 
wpływać pierwsze pieniężne składki na gazetę. Robotnicy guberni 
moskiewskiej, kostromskiej i włodzimierskiej zwrócili się do swych depu
towanych z prośbą o aktywniejszą pomoc dla zorganizowania gazety. 
Deputowani N. Szagow i F. Samojłow odpowiedzieli na to wezwanie 
i z początkiem marca 1913 roku pisali do redakcji Prawdy: „Listy i pozdro
wienia, jakie otrzymaliśmy, mówią o tym, że towarzysze robotnicy do
magają się swej gazety i z niecierpliwością oczekują jej ukazania się. 

4) W. I. Len in , Po łn . sobr . socz., izd. V, t. 21, s t r . 434 [Ar tyku ł pt. „Wynik i 
półrocznej p racy" , por. pol. wyd . : „Dzieła" , t. 18 s. 190 — przyp . r ed . ] . 

5) Tamże. 
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Towarzysze z guberni kostromskiej i włodzimierskiej proszą nas, jako 
deputowanych, abyśmy jak najbliżej współdziałali na rzecz powstania 
gazety moskiewskiej i jak najrychlejszego jej ukazania się. Z wielką 
radością podejmujemy się tej pracy, gdyż pragnienie towarzyszy jest 
także naszym pragnieniem...". 

Jeszcze na kilka dni przed tym listem, 3 marca 1913 roku, wprowa
dzona została do Prawdy rubryka pt. „Moskiewska gazeta robotnicza", 
w której publikowane były sprawozdania ze zbiórek pieniężnych w Mosk
wie i całej Rosji oraz odezwy w sprawie wydatniejszych środków na 
gazetę. Deputowani także zachęcali do składek i wskazywali: „Pieniądze 
i fundusz gazety moskiewskiej można kierować do redakcji gazety 
Prawda i na nasz adres do pałacu tawryczewskiego." 

Od tego czasu przygotowanie gazety szło w bardzo szybkim tempie. 
Określony został jej program i stworzona solidna baza materialna. Do 
organizatorów nadchodziły listy proponujące uczestnictwo w redagowaniu 
gazety. Jeden z proletariackich poetów, uczestników ruchu rewolucyjnego. 
pracujący w Gwieździe i Pravjdzie oraz w pismach zawodowych S. Gań-
szin zwracał się do organizatorów gazety: „Bardzo chciałbym brać udział 
w moskiewskiej gazecie robotniczej. Mam nadzieję, że odpowiecie na mój 
list i będziemy pracować dla przyszłości sławnego proletariatu". 

W. I. Lenin wyznaczył redaktora i odpowiedzialnych pracowników orga
nu moskiewskiego. Wszystko było przygotowane do tego stopnia, aby 
gazeta mogła wychodzić już w pierwszej polowie 1913 roku. W rocznicę 
Prawdy Lenin pisał, że położyła podwaliny pod gazetę r o b o t n i c z ą 
g ł ó w n e g o okręgu przemysłowego, mianowicie: centralnego okręgu 
moskiewskiego".6) Jednak aresztowania w moskiewskiej bolszewickiej 
organizacji opóźniły realizację przygotowanych planów. W. I. Lenin 
naznacza nowego redaktora, doświadczonego bolszewika — N. N. Ja-
kowlewa i udziela mu wskazówek. Wreszcie 25 sierpnia (7 września) 
1913 roku wyszedł pierwszy numer gazety bolszewików moskiewskich — 
pt. Nasz put'. Jej żywot był krótki, lecz była ona przepojona żarem walki 
i odegrała wielką rolę w ideowym i organizacyjnym zespoleniu moskiew
skiego proletariatu, a walka o założenie oraz działalność tego organu — 
to jedna ze sławnych kart partyjno-radzieckiej prasy. 

We wstępnym artykule pierwszego numeru redakcja stwierdzała, że 
gazeta założona przez samych robotników „będzie tworzyć ich wolę, jasną 
i stanowczą". Ta wola sprowadzała się do walki o wyzwolenie spod 
politycznego i ekonomicznego ucisku, do rozwiązania ogólnopolitycznego 
zagadnienia robotniczego i agrarnego (ze względu na cenzurę tymi sło
wami nazywała redakcja trzy podstawowe hasła burżuazyjno-demokra-
tycznej rewolucji: ustanowienie demokratycznej republiki, ośmiogodzin
nego dnia pracy i konfiskatę ziem obszarniczych). 

Gazeta pisała, że dla osiągnięcia tych celów będzie prowadzić ostrą 
i nieprzejednaną walkę z wrogimi partiami, będzie „ujawniać wszelkie 
zjawiska życia ekonomicznego i opracowywać problemy wysuwane przez 
klasę robotniczą we wszelkich przejawach". Redakcja postawiła sobie 
zadanie zjednoczyć, wyostrzyć i oświecić jedną ideą, „jednym dążeniem 
do jednego ostatecznego celu: do uspołecznienia produkcji, do nowego 
świata — świata wolności i pracy" — wszystkie fakty i zdarzenia z życia 

6) W. I. Leni n, Połn, sobr. socz., izd. V, t. 23. 
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klasy robotniczej. „Pod znakiem ortodoksyjnego marksizmu i w szeregach 
międzynarodowego proletariatu pójdzie moskiewska gazeta robotnicza. 
Nasza droga jest wspólną drogą robotników wszystkich krajów" — takimi 
słowami kończył się ten artykuł, zarysowujący różne kierunki działalności 
gazety, jej niezachwianą partyjność i głęboką ideowość. 

W następnym artykule, pt. „O czym będziemy pisać?", redakcja dono
siła, że pozostając na jasno określonych ideowych pozycjach („tutaj pozo
stajemy zatwardziałymi starowiercami"), w zakresie doboru materiału, 
foi m i metod redagowania będzie się starała „w miarę możności, wnieść 
innowacje i ulepszenia w porównaniu z tym, co już zostało zrobione przez 
prasę robotniczą". Przewidywano, że gazeta będzie przynosić przeglądy 
rysujące ogólnopohtyczne perspektywy, które powinny wiązać „nasze 
oceny w jedną logiczną nić". Do wszystkich publikacji chciała redakcja 
wnieść głęboki sens społeczny i nawet kronikę miejską podawać nie jako 
„mieszaninę aktualnych bzdur, ale jako kartę zła społecznego..." 

Kierownicy gazety przewidywali wzrost potrzeb kulturalnych klasy 
robotniczej, jej intelektualnych zainteresowań. Dlatego więc jako jedno 
z zadań pisma widzieli zaspokajanie tych potrzeb poprzez udostępnianie 
materiałów z zakresu nauki, l i teratury i sztuki. 

Redakcja chciała stworzyć sieć swych korespondentów. Dlatego też 
wzywała czytelników do wspierania gazety nie tylko materialnie, ale 
także utworami literackimi. „Wszelka pomoc literacka, każda treściwa 
korespondencja jest dla nas ważna i potrzebna. Im będzie ich więcej, 
tym gazeta będzie bardziej treściwą, uzasadnioną i urozmaiconą i tym 
większą przysługę odda ona proletariatowi" — czytamy we wspomnia
nym artykule. 

W ten sposób redakcja gazety, pozostająca pod wpływem Prawdy 
i uwzględniająca jej doświadczenia oraz sukcesy, jej wzrost i osiągnięty 
stopień ideowej i praktycznej organizacji czytelników, dobitnie i dosta
tecznie jasno sformułowała swoje cele i zadania wskazując na szereg 
nowych form swej pracy. 

W normalnych warunkach, przy dłuższym istnieniu gazeta ta mogła 
niewątpliwie wnieść nowe wartości do praktyki, do historii partyjno-ra-
dzieckiej prasy, mieć nieporównanie większe zasługi w rozwoju ruchu 
rewolucyjnego, niż miała. Ale i to, co ta gazeta zdziałała zasługuje na 
szczególniejsze podkreślenie; już sama historia jej założenia i kierowania 
nią — to sławna karta i w historii naszej prasy i w klasowej walce 
proletariatu. 

O skali odbicia problemu rewolucji w gazecie można przekonać się 
nawet z tytułów działów i rubryk: „Ruch robotniczy", „Strajki", „W świe
cie pracy", „W robotniczych dzielnicach" „Zagadnienia ubezpieczenia", 
„W stowarzyszeniach i związkach", „Życie chłopskie", „Odgłosy" (prze
glądy prasy), „Moskwa", „Petersburg", „Prowincja", ,,Telegramy", -Kro
nika" „Bibliografia" i inne. Drukowano wiersze i opowiadania literatów 
robotniczych oraz recenzje. 

Do grona współpracowników należeli znani bolszewicy moskiewscy: 
N. Jakowlew- W. Jachontow, I. Skworcow-SLiepanow i W. Łobowa. Na 
łamach gazety publikowali swe prace również pracownicy Prawdy: 
M. Olmiński, B. Awiłow, M. Muranów, G. Pietrowski. Nazwiska: Maksyma 
Gorkiego i znanego już powszechnie w tym czasie Demiana Biednego 
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także figurowały w spisie stałych autorów gazety. Dziesięć artykułów 
w gazecie Nasz put', podpisanych: W. Iljin, W-L, W., wyszły spod pióra 
Lenina; wśród nich — „Rosyjska burżuazja i rosyjski reformizm", ,,Rola 
stanów i klas w ruchu wyzwoleńczym", „Wojna klasowa w Dublinie", 
„Newe posunięcia »reformy« rolnej", „Zasadnicze zagadnienia polityki". 

Lenin w artykule pt. „Wymowa cyfr", napisanym specjalnie dla gazety 
Nasz put', dokładnie przeanalizował płace robotników fabrycznych gu
berni moskiewskiej za lata 1901—1909 i ukazał znaczenie rewolucji, ostrej 
walki strajkowej dla osiągnięcia poważnej poprawy ekonomicznej poło
żenia robotników. „...Bardziej energiczna i solidarna w7alka strajkowa 
robotników na wielkich fabrykach doprowadziła w rezultacie do znaczniej
szego podniesienia płacy-" ") dowodził on, wskazując tym samym, iż tylko 
poprzez walkę rewolucyjną- rozwinięcie strajków mogą robotnicy osiągnąć 
realizację swych celów, polepszenie swego życia. Nasz put' konsekwentnie 
wprowadzała w życie ogłoszony program. Na jej kolumnach drukowane 
były materiały o położeniu i walce klasy robotniczej, o ciężkich warun
kach pracy i życia- o strajkach. Dużo miejsca zajmowały informacje 
i artykuły na temat ubezpieczeń i związków zawodowych. Ponieważ gazeta 
nie mogła wprost mówić o najważniejszych problemach walki klasowej 
i pracy partyjnej, wobec tego zmuszona była naturalnie zwrócić swą 
uwagę na działalność tych, wspomnianych organizacji. Redakcja starała 
się wyzyskiwać najmniejsze nawet preteksty, by nie narazić gazety na 
zbędne ryzyko represji, jednak głosić swe główne idee, wskazywrać na 
ważniejsze zadania. Dlatego nawet w recenzji z przedstawienia sztuki 
G. Gepermansa pt. „Zguba »Nadzieji«" można było przeczytać: „Zginął 
żaglowiec »Nadzieja« rozwiane zostały nadzieje żon i matek. Ale nie 
zginie n a s z a n a d z i e j a . Nasz statek jest mocny. Żwawo stukają 
maszyny, wzdymają się żagle od pomyślnego wiatru. Jego nazwa — 
marksizm. Po burzliwych falach, nie bojąc się burzy ani raf, on dowiezie 
nas do królestwa wolności. Śmielej, towarzysze, do steru, do żagli i na 
sławne warty!" Podobne wezwania, napełniając głębokim i wyrazistym 
sensem politycznym tego rodzaju publikacje, niezupełnie były zrozumiałe 
dla cenzury, ale dla robotników całkowicie jasne. 

Najwięcej jednak miejsca wśród publikacji gazety Nasz put' zajmowały 
materiały dotyczące jej obrony i utrzymania. Przy pomocy organizacji par
tyjnej i pracowników innych wydawnictw z Prawdą na czele, redakcja 
mogła przekształcić walkę o istnienie gazety moskiewskiej w doskonały 
środek wychowania i zjednoczenia mas. 

Gazeta, założona przy tak czynnym udziale robotników, przyjęta została 
przez nich z wielką radością. Współpracownicy i czytelnicy Prawdy 
pozdrawiali swą współtowarzyszkę broni. „To była właśnie gazeta, której 
tak usilnie pragnęli nasi moskiewscy towarzysze!" Swoje pozdrowienia 
przesyłały też czasopisma: Proswieszczenije i Metallist oraz grupy robot
ników. Gazeta od razu zyskała ogromną popularność, liczba jej czytelni
ków i sympatyków powiększała się szybko, rósł nakład. Około 400 (395) 
grup wspierało ją swoimi pieniężnymi datkami; robotnicy, nie zważając 
na żadne trudności i prześladowania, rozpowszechniali ją po fabrykach 
i zakładach pracy. 

T) W. I. L e n i n , Połn. sobr. socz., izd. V. t. 23 str. 429. [Wyd. pol.: „Dzieła", 
t. 19, s. 363 i in. — przyp. red.] . 
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Lenin z zachwytem pisał z Poronina 30 września 1913 roku do Maksyma 
Gorkiego: >,A czy widzieliście Nasz put'? To dopiero sukces! Już druga 
gazeta. Stworzymy trzecią — na południu." 8) 

Organ bolszewików moskiewskich powstał w warunkach narastania 
ruchu rewolucyjnego. Robotnicza gazeta Prawda okazała się najważniej
szym i niezawodnym środkiem masowej propagandy, kolektywnej agi
tacji i organizacji. Dlatego Prawda i następne po niej wydawnictwa podle
gały ciągle coraz większym prześladowaniom. Piątego lipca 1912 r. 
Prawda została zamknięta. Założona w jej miejsce Raboczaja prawda 
istniała niespełna miesiąc* zaś od sierpnia do grudnia 1813 r. zostało zawie
szone wydawanie nowo powstałych pism: Prawda truda, Za prawdu, Pro-
letarskaja prawda. Zwiększyła się liczba konfiskat, kar, aresztowań. Coraz 
aktywniej zaczęli działać przenikający do gazety prowokatorzy i coraz 
bezczelniej działali żandarmi oraz szpiedzy. Rząd, śmiertelnie przerażony 
powstaniem moskiewskiego proletariatu w roku 1905, okrutnie rozprawił 
się wówczas z robotnikami i ich przywódcami; teraz zaś czynił wszystko, 
aby zapobiec powtórzeniu się podobnych wypadków. Udało mu się 
w znacznym stopniu osłabić bolszewicką organizację i klasę robotniczą 
Moskwy, a miejscowi żandarmi niejednokrotnie zapewniali o całkowitej 
likwidacji komitetów i grup SDPRR(b). o ,,uspokojeniu" w tym mieście. 
Licząc na słabość moskiewskich bolszewików i robotników, i pamiętając 
o lekcji zbrojnego powstania grudniowego, władze i cenzura działały tu 
bardziej brutalnie i bezlitośnie, niż w innych miastach. 

Jeszcze przed ukazaniem się gazety Nasz put' departament policji zaczął 
otaczać jej redakcję ,,swoimi ludźmi" — prowokatorami; pojawiło się ich 
tutaj kilku. W dniu zaś ukazania się pierwszego numeru, 25 sierpnia, dy
rektor departamentu policji donosił moskiewskiemu naczelnikowi miasta: 
,,27 lipca br. odbyła się w Austrii, w pobliżu miasta Zakopane, szczególna 
narada Centralnego Komitetu Leninowskiego kierunku Socjaldemokra
tycznej Fartii Robotniczej Rosji. Wśród problemów omawianych na tym 
posiedzeniu, rozpatrzono m. in. zagadnienie wydawania w Moskwie or
ganu partyjnego i podjęto w tej sprawie decyzję, lecz pod koniecznym 
warunkiem, by w skład redakcji i do grona współpracowników zamierzo
nego organu wchodzili socjaldemokraci wyłącznie z kierunku leni
nowskiego." 

Nie wiadomo, kiedy wiadomość tę otrzymał moskiewski naczelnik 
miasta, lecz w pierwszym dniu pojawienia się gazety polecił on specjal
nym telegramem, adresowanym ,,Do wszystkich komisarzy i naczelników 
oddziałów żandarmerii" (z kopii moskiewskiego komitetu do spraw prasy): 
,,bezwzględnie konfiskować w magazynach księgarskich i wszędzie, gdzie 
zostanie wykryty oraz dostarczyć do mojej kancelarii zatrzymany przez 
moskiewski komitet do spraw prasy — pierwszy numer gazety Nasz put'." 

Członek moskiewskiego komitetu do spraw prasy, cenzurujący ten nu
mer gazety, najdokładniej rozpatrywał artykuł wstępny. Przytaczał 
z niego wyjątki, demonstrując ,,buntowniczą" treść. Jednak ,,zupełnie 
takie same wezwania do obalenia istniejącego w państwie ustroju spo
łecznego i do walki klasowej — dowodził on — znajdują się i w innych 
artykułach tegoż numeru gazety" i wymieniał artykuły pod następującymi 

8) W. I. L e n i n , Sobr. socz., izd. IV, t. 35, str. 79. [Wyd. pol.: „Dzieła" t. 35 
s. 90 — przyp. red.]. 
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tytułami: „O czym będziemy pisać?", ^Zagadnienia ubezpieczeń. Akcja 
ubezpieczeniowa i nasze zadania". ,.Maleńki felieton Nasz put' ", ,.Bajka", 
„Pozdrowienia dla gazety Nasz put'", „Strajki protestacyjne", „W świecie 
pracy" i inne. Krócej — prawie wszystkie publikacje w gazecie były, zda
niem cenzury, niedopuszczalne. Komitet do spraw prasy uznał za konie
czne zlikwidować pierwszy numer i przeciwko redaktorowi wszcząć do
chodzenie za nawoływanie ,,do obalenia istniejącego ustroju". 

Taki sam los spotkał numery: 2, 3, 4, 5, 6... — w sumie dwanaście spo
śród szesnastu numerów. W orzeczeniach cenzorów wymieniane były 
różne publikacje, ale charakter i treść tych ocen, a zatem i wnioski do
tyczące gazety były takie same. Przy drugim numerze była mowa o takich 
artykułach, jak: ,,Do towarzyszy robotników". „Cios dla robotniczej soli
darności", „Robotnicza gazeta, a klasa robotnicza". ,.Pozdrowienie dla 
gazety", a także o notatkach i wierszach. Przy trzecim zaś o takich publi
kacjach, jak „Rozbite stereotypy", „O robotniczej nędzy i robotniczej ga
zecie", „Pozdrowienia"... Wniosek zaś odnoszący się do czwartego numeru 
zaczynał się od stwierdzenia, że jest on „przepojony tym samym duchem 
nieprzejednanej wrogości klasowej, co i trzy poprzednie...". W numerze 
tym zakwestionowała cenzura 19 (!) „przestępczych miejsc". 

Każdorazowo cenzor wnioskował: .,biorąc pod uwagę dążenie gazety 
Nasz put' do zgrupowania artykułów przyczyniających się do wzbudze
nia wrogości w stosunku do klasy kapitalistów, a także usunięcia tej klasy 
z przemysłu" sądzę... po czym następowało powołanie się na te punkty 
osławionego 129 artykułu kodeksu karnego, które przewidywały zasądze
nie ,,winnych" z największą srogością. 

O numerze zaś dziewiątym cenzor pisał, że w nim „nie ma miejsc 
specjalnie ostrych, nie ma jawnego apelu do aktywnego wystąpienia ro
botników przeciwko swoim gospodarzom"... ,,i zwykły dla gazety ton spro
wadza się w większości wypadków do przyzwoitych sformułowań: „Orga
nizujcie się w związki zawodowe", ,,Czytajcie Nasz put' i inne gazety 
robotnicze". Tym niemniej bez wahania stwierdzał on, że: „pod tą przy
zwoitą formą nie sposób z całą oczywistością nie dostrzec, chociaż za
maskowanego, lecz dla każdego czytelnika zrozumiałego hasła do jedno
myślnej walki proletariatu z kapitalistami, biednych z bogatymi, robotni
ków z właścicielami fabryk w imię ..lepszej przyszłości", o „państwo 
szczęśliwej przyszłości"; takiego ukrytego sensu dopatrywał się cenzor 
i w doborze materiału i w przeciwstawianiu klas itd. Proponowane środki 
zapobiegawcze były te same — konfiskata gazety, pociągnięcie do odpo
wiedzialności redaktora... I w ten sposób numer za numerem... 

Nacisk na gazetę wywierany był nie tylko ze strony cenzury. Częstymi 
gośćmi w drukarni i redakcji gazety byli policjanci, a swoją gorliwą 
i czujną służbę pełnili prowokatorzy i szpicle. ,,...Numer jeszcze się nie 
ukazał, nie wiemy jeszcze, co w nim jest — mówił jeden z deputowanych 
do dumy państwowej o robotnikach Moskwy — lecz wdziera się policja, 
rozbija stereotypy i wskutek tego gazeta nie wychodzi na świat." 

Nawet jeśli cenzura nie mogła się przyczepić do gazety, wcale nie 
znaczyło ,że „zezwolony" numer miał możność dotrzeć do czytelników; 
gazetę bowiem konfiskowano u sprzedawców: za samochodem rozwożą
cym Nasz put' po wszystkich ulicach i zaułkach Moskwy uganiał się 
samochód oddziału ochronnego (,,Ochrany"). Prześladowania cenzury 
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i oddziału ochronnego dopełniane były szyderczymi krzykami podnoszo
nymi pod adresem gazety Nasz put' przez pisma burżuazyjne. 

Takie były warunki egzystencji gazety moskiewskiej bolszewików. 
Prześladowania i aresztowania nie dawały redakcji możności prowadzenia 
jej z największym pożytkiem, zmuszały zwykle do walczenia o ukazanie 
się każdego numeru- o rozprowadzenie każdego egzemplarza. Lecz pro
wadząc swoją mężną walkę o egzystencję, o osiągnięcie nakreślonego celu, 
już te same fakty wyzyskiwała dla pozyskania nowych zwolenników pisma 
i dla ich organizowania. 

Po likwidacji pierwszego numeru zamieszczona została w gazecie 
odezwa „Do towarzyszy robotników", w której czytamy: „Pierwszy nu
mer gazety już został skonfiskowany. Zjednoczcie się wokół niej! Wspie
rajcie ją, bądźcie czujni! Jest to obecnie szczególnie ważne". Redakcja 
ponownie tutaj apelowała o pisanie do gazety Nasz put' i okazywanie jej 
jak najbardziej przyjacielskiej pomocy. Apelowała do doświadczonych ro
botników petersburskich, którzy nieraz już odpierali nacisk cenzury 
i policji. 

Nasz put' zamieszczała listy robotników zapewniające o ich poparciu 
oraz powoływała się na inne wydawnictwa robotnicze. Wyrażając mocne 
przekonanie o swym przeznaczeniu, pragnęła zarazem ścisłego zjednocze
nia z gazetami robotniczymi różnych krajów. W artykule pt. „Moskiewska 
gazeta robotnicza i moskiewski proletariat" (nr 4) jest mowa o tym, że 
moskiewscy robotnicy już wyrośli i okrzepli, pokonali wszelkie trudności 
i wyciągnęli braterską dłoń do swych towarzyszy w Petersburgu, w Ry
dze, w Polsce, na Ukrainie i Kaukazie". 

Żałosną kronikę żywota moskiewskiej gazety prowadziła Prawda, sama 
zresztą przeżywająca trudne dni. Na jej łamach pojawiały się protesty 
przeciwko prześladowaniu prasy robotniczej i słowa wyrażające wiarę 
w zwycięstwo słusznej sprawy. 

Wszystko to umacniało wiarę wydawców i moskiewskiego proletariatu. 
Siły jednak były bardzo nierówne i dwunastego września, po ukazaniu 
się szesnastu numerów gazeta upadła. Policja urządziła zasadzkę w re
dakcji i każdego, kto tutaj przychodził, aresztowała. Aresztowania były 
przeprowadzane także później. W związku z tym naczelnik oddziału do 
ochrony społecznego bezpieczeństwa i porządku w m. Moskwie donosił 
do departamentu policji: „Z zamknięciem gazety Nasz put' i po przepro
wadzeniu aresztowania osób skupiających się wokół redakcji tej gazety, 
zniweczone zostały wszelkie nadzieje partyjnych robotników na stwo
rzenie w Moskwie nielegalnej organizacji SDPRR". 

Jednakże gazeta żyła nadal, bo choć pokonana, była bodźcem do kon
tynuowania walki za nią, za doznaną porażkę — walki, której kierunek 
wyznaczały głoszone przez nią hasła. 

W dniu następnym, 13 września, Prawda truda (Prawda Pracy) opubli
kowała materiały o tym wydarzeniu w rubryce obwiedzionej żałobną 
ramką i zatytułowanej Nasz put'. Natomiast osiemnastego września za
mieściła wielki artykuł pt. „Do historii moskiewskiej gazety robotniczej" 
oraz artykuł wstępny z siedemnastego numeru Nasz put', który już się 
nie ukazał — pt. „Ostatnie słowo". 

„Pod nożem gilotyny [czytamy] wypuszczamy, towarzysze, ten numer — 
być może — ostatni numer naszej gazety. Możliwe, że on nie dotrze do 
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Was. Jeszcze jeden ruch, a nóż opadnie i zginie młoda gazeta, która tak 
niedawno rozpoczęła swoje dobre życie. ...My umieramy bez strachu 
i z głęboką wiarą w przyszłe zwycięstwo: 

Umarłym nie potrzeba ni pieśni, ni lez 
Inną oddajcie im cześć... 

Niepotrzebne są ani zamieszanie ani litość. Natychmiast do następnej 
roboty! Przekroczcie przez tego pierwszego trupa poległej gazety: 

Kroczcie bez strachu po martwych ciałach 
I nieście naprzód ich sztandar!" 

Ponad dziewięćdziesiąt tysięcy moskiewskich robotników odpowiedziało 
strajkiem na zamknięcie ich gazety, co najlepiej świadczy o jej autorytecie 
i roli, jaką odgrywała w wychowaniu i organizowaniu mas. Ten przejaw 
wielkiego klasowego ucisku dziesiątków tysięcy robotników był zarazem 
świadectwem gotowości do niesienia naprzód sztandaru gazety i prowadze
nia stanowczej walki o założenie nowego organu. Nie spełniły się nadzieje 
policji co do unicestwienia organizacji partyjnej i likwidacji prasy partyj
nej w Moskwie. 

Na „sierpniowej" (,Jetniej") naradzie КС SDPRR, która odbyła się 
w Poroninie, w dniach 23 września — 1 października (6—14 października) 
1913 r. z udziałem partyjnych robotników, zostało zanotowane: „Szczegól
ną uwagę należy zwrócić na umocnienie legalnego organu robotniczego 
w Moskwie i na możliwie rychłe założenie gazety robotniczej na po
łudniu" !)) 

,,Cisza" (,,zatiszje"), według terminologii tajnej policji, trwała tylko 
do powrotu do Moskwy zza granicy, z ostatniej »Leninowskiej« narady — 
delegatów centralnego okręgu przemysłowego i delegata Uralu> córki 
urzędnika, Stefanii Iwanowny Dierabiny; wokół nich bowiem znów za
czynają się grupować całkowicie zdekompletowani miejscowi socjaldemo
kraci..." Moskiewscy bolszewicy, wypełniając postanowienie КС i pole
cenia Lenina, zaczęli pracę nad założeniem nowego organu. Narada robo
tników partyjnych centralnego obwodu przemysłowego i okręgu moskie
wskiego, która odbyła się pod sarn koniec 1913 roku, przyjęła dyrektywę 
reaktywowania moskiewskiej gazety robotniczej. Dlatego zalecono przy
stąpić natychmiast do wyboru jej kolegium redakcyjnego oraz współpra
cowników i rozpocząć akcję wśród robotników — ,,tj. organizować w tej 
sprawie zebrania robocze, uchwalić rezolucje oraz pozdrowienia dla 
następczyni gazety Nasz put', organizować zbiórki pieniężne itd." 

Na naradzie wypowiedziano się także za wydawaniem, prócz moskiew
skiej gazety robotniczej i do czasu jej ukazania się, także innych wy
dawnictw marksistowskich. Teraz mieli bolszewicy moskiewscy wielkie 
doświadczenie i mocne poparcie klasy robotniczej, w klasie zaś zamknię
tej gazety Nasz put' pozostała znaczna suma pieniędzy, która mogła być 
teraz wykorzystana. Do marca cała robota przygotowawcza do wydania 
tygodnika Raboczij trud była ukończona. W pierwszych dniach tego mie
siąca gazeta Pul' prawdy (Droga Prawdy) komunikowała o bliskim ukaza
niu się w Moskwie pisma. Jednak policja aresztowała redaktora i szereg 
odpowiedzialnych współpracowników nowego organu. Dopiero 13 czerwca 

R) KPSS w rewolucijach i reszenijach... cz. 1, Moskwa 1953, str. 312. 
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wyszedł z druku pierwszy numer tygodnika Raboczij trud. Wyszedł 
z druku, ale świata nie zobaczył, został skonfiskowany. Podobny los spot
kał numer drugi i czwarty. Piątego i następnych numerów już nie było — 
pismo zostało rozgromione przez policję. 

W dniu szóstego lutego gazeta L'Humanité, wówczas organ francuskich 
socjalistów, mówiąc o prześladowaniach rosyjskiej prasy robotniczej-
pisała: ,,Jeśli mimo takich prześladowań, społeczna prasa robotnicza 
(w Rosji — A. B.) jeszcze żyła, to tylko dzięki ogromnym ofiarom pie
niężnym i ludzkim, które niosła klasa robotnicza, żeby uratować główny 
oręż swojego wyzwolenia..." 

Bohaterstwo i wytrwałość rosyjskiej klasy robotniczej w walce o stwo
rzenie swej prasy były przykładem dla robotników wszystkich krajów. 
Autorzy robotniczych i socjaldemokratycznych wydawnictw Polski nie
jednokrotnie pisali o bolszewickich organach prasowych. Autorzy ci zwra
cali się do doświadczeń tej prasy i wzywali swych czytelników, aby oni 
mieli do swej prasy taki sam stosunek, jak robotnicy rosyjscy. Dlatego 
zupełnie słusznie organ polskich marksistów (SDKPiL — rozłamowców), 
Nowa Trybuna, w związku z Dniem Prasy w Rosji pisał: „To święto jest 
naszym świętem." 

Poczesne miejsce w tej walce o swoją prasę i rozwój rewolucji zajęła 
i stanowiła olśniewający wzór dla robotników innych krajów, założona 
pod kierunkiem Lenina i bolszewików gazeta moskiewskich robotników — 
Nasz put'. 
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Z WSTĘPNYCH BADAŃ 
NAD PSYCHOLOGICZNYM ASPEKTEM 

REKLAMY PRASOWEJ 

! W ubiegłym roku Ośrodek Badań Prasoznawczyca podjął 
! -prace badawcze w nowym dla siebie zakresie tematycznym — 
! nad reklamą prasową. Część uzyskanych wyników przedsta-
j wiają dwa artykuły, ten i następny. Pierwszy, to omówienie 
' wyników ankiety przeprowadzonej w 30 przedsiębiorstwach, 
1 które posługują się reklamą prasową. Ankieta stała się jakby 

testem na zrozumienie zadań i junkcji reklamy w ustroju 
; socjalistycznym przez twórców i organizatorów reklamy. 

Potocznie przyjmuje się dwa znaczenia terminu „reklama". Pierwsze 
z nich to „rozpowszechnianie pochlebnych wiadomości o osobie lub rze
czy", drugie zaś — „informacje w różnej formie o usługach i towarach, 
ich producentach, miejscach i możliwościach nabycia oraz propagowanie 
określonych towarów lub usług" 1). 

Pieklama, należąc do zespołu zjawisk regulujących warunki bytu grup 
społecznych, zmienia swoją funkcję zależnie od ustroju i całokształtu 
stosunków produkcji, a jako zjawisko wieloczynnikowo uwarunkowane 
może być rozpatrywana z różnych punktów widzenia. Da się w niej od
szukać momenty ekonomiczne i socjologiczne, ale można znaleźć również 
elementy psychologiczne, gdyż reklama w swych podstawowych formach 
jest opracowywana przez ludzi i działa na ludzi jako na potencjalnych 
odbiorców oferowanych towarów i usług. 

Ogólnie znana i analizowana jest strona ekonomiczna reklamy oraz 
w dużej mierze także jej społeczny aspekt, mniej natomiast uwarunko-

•) Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1962, s. 806. 
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wanie psychologiczne. Z punktu widzenia psychologicznego włączamy 
do problematyki reklamy następujące zagadnienia: 

1. Mechanizm oddziaływania odpowiednio dobranych środków na na
rządy zmysłowe odbiorców, t j . wykorzystanie różnorodnych bodźców wi
zualnych, akustycznych i mechanicznych reklamy; 

2. Zauważanie jej i wyodrębnianie w zespole innych elementów per-
cepowanej sytuacji; 

3. Zapamiętywanie, pamiętanie i inne procesy mnemiczne związane 
z tzw. doświadczeniem osobistym odbiorcy reklamy; 

4. Elementy zastanawiania się i myślenia na temat sytuacji życiowych, 
z jakimi wiąże się dana reklama bezpośrednio czy pośrednio. 

Dzięki temu potencjalny adresat reklamy: a) uświadamia sobie swoje 
potrzeby i interesy, znajdując dostateczną motywację dla zrealizowania 
zakupu i korzystania z usługi; b) wykształca swoją postawę w stosunku 
do oferowanych towarów lub usług — z natychmiastową, względnie 
odroczoną gotowością do zareagowania na nie w odpowiednich warunkach, 
w stopniu mniej lub bardziej uświadomionym. 

Na tle wysuniętych zagadnień musimy wyodrębnić w zjawisku reklamy: 
1 czynnik reklamujący — autora, twórcę reklamy; 
2. czynnik, na który reklama ma oddziałać — potencjalnego odbiorcę: 
3. proces oddziaływania reklamy, dokonujący zmian w osobowości od

biorcy — efekt, doprowadzający do wyboru i decyzji kupna oferowanego 
towaru lub usługi. 

W zależności od stosunków produkcji zmienia się funkcja reklamy 
jako elementu świadomości zbiorowej danego społeczeństwa. Z tych 
względów inną funkcję spełnia reklama kapitalistyczna- inną reklama 
w krajach socjalizmu. Zdaniem naszym, różnice zachodzące między re
klamą socjalistyczną a kapitalistyczną dotyczą głównie następujących 
momentów: a) czynników prowadzących i odpowiedzialnych za reklamę: 
b) sposobów i metod prowadzenia reklamy; c) motywów i racji, dla któ
rych prowadzi się reklamę. 

Mimo wszystko zagadnienie reklamy jest trudne dla psychologa. W po
szukiwaniach opartych o literaturę przedmiotową można stwierdzić 
oboczne występowanie terminów, używanych niekiedy zamiennie albo 
w zakresach częściowo lub całkowicie się pokrywających, jak np. infor
macja, reklama, rozgłos, propaganda, przekonywanie, werbunek itp. 

W dalszych rozważaniach oprzemy się na definicji reklamy socjali
stycznej T. Sztuckiego: ,,Reklama jest to planowa d z i a ł a l n o ś ć 
polegająca na doprowadzaniu do konsumentów użytecznych i n f o r 
m a c j i o konkretnych towarach i usługach przy wykorzystaniu walorów 
samego towaru, jak i przy użyciu wszelkich masowych form i środków 
przekazywania wiadomości w celu: 1. dostarczenia nabywcom racjonal
nych przesłanek dla dokonania wyboru i skłonienia ich do zakupu tych 
towarów i usług, które najlepiej zaspokoić mogą istniejącą lub pobudzoną 
potrzebę, 2. r e a l i z a c j i p l a n ó w produkcji, obrotu i usług określają
cych zadania w dziedzinie zaspokojenia materialnych potrzeb ludności" 2). 

Reklama jest przeto szczególnym rodzajem działalności ludzkiej. Jak 
każda działalność, z prakseologicznego punktu widzenia, może być roz-

2) T. S z t u c k i : Zagadnienie skutecznej reklamy. Biblioteka Instytutu Handlu 
Wewnętrznego, Warszawa 1962, s. 32—43. (podkreślenia autorów.) 
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patrywana ze względu na jej przedmiot, podmiot, cel, warunki, środki 
i sposoby- jakimi się posługuje, efekty i skutki, planową jej realizację 
(kampania reklamowa, argumenty sprzedażowe). 

P r z e d m i o t e m reklamy jest towar lub usługa w ich wszelkich 
odmianach i rodzajach. P o d m i o t e m jest człowiek — twórca reklamy, 
a c e l e m skuteczne zadziałanie na osobowość człowieka jako potencjal
nego i efektywnego odbiorcę. W a r u n k a m i , w jakich przebiega akcja 
reklamowa, są codzienne sytuacje życiowe jednostki lub grupy. F o r m a-
m i i ś r o d k a mi reklamy, jako sposobami zadziałania na psychikę, są 
przedmioty statyczne względnie dynamiczne w ich układach i powiąza
niach w określonym czasie i miejscu — sytuacje życiowe odbiorcy — 
oraz technika podania reklamy przez jej autora, świadomego nie tylko 
mechanizmów informacji, ale również motywacji aktu działania reklamy 
zgodnie z podstawowym założeniem, że reklama w ustroju socjalistycznym 
powinna być rzetelna i uczciwa. 

W kapitalizmie występuje podkreślenie bodźca reklamy i jego atrak
cyjności jako zasadniczego elementu skuteczności działalności reklamowej 
i jej bezpośredniego związania z towarem, które w efekcie prowadzi do 
decyzji kupna zaoferowanego towaru czy usługi. W socjalizmie reklama 
winna nie tylko doprowadzić w danym momencie do odpowiedniej de
cyzji i jej realizacji, ale w sposób trwały oddziaływać na osobowość 
kupującego, przekształcić ją w narzędzie kierowania działalnością ludzką 
w określonych warunkach ustrojowych, co stanowi zasadniczy moment 
wychowawczy reklamy. Homo economicus socjalizmu to człowiek tak 
wychowany, że potrafi racjonalizować swoje potrzeby, regulować i kiero
wać nimi w sposób świadomy, a w efekcie sensownie i celowo dostosować 
się do warunków życia zarówno w skali indywidualnego, jak również spo
łecznego dobra. Najważniejszym zatem momentem różniącym reklamę 
w ustroju kapitalistycznym od reklamy socjalistycznej byłaby sprawa 
kierowania poprzez reklamę działalnością ludzi, urabianie ich motywacji, 
regulowanie, stwarzanie i uświadamianie potrzeb rzetelnych i faktycz
nych, a wreszcie doprowadzenie do wyrównania zachwianej równowagi 
psychicznej i ekonomicznej, jak również adaptacji do warunków życia 
jednostek i grup. 

Środki dobierane w r e k l a m i e s k u t e c z n e j mogą i powinny być 
różnorodne, ale ich wspólną cechą jest efektywność działań bodźców 
trafiających do sfery motywacyjnej człowieka. 

W dostępnej nam literaturze nie znaleźliśmy zadowalających wzorów 
badań psychologicznych nad reklamą. Elementy informacyjno-moty-
wacyjne wysunęliśmy jako centralne zagadnienie naszych poszukiwań 
i dociekań. 

Przedmiotem zawTartej w tej pracy analizy będą przeto elementy treś
ciowe, ujęte w materiale wypowiedzi i wyjaśnień ludzi zajmujących się 
reklamą i odpowiedzialnych za jej prowadzenie w wybranej losowo 
próbce, liczącej 30 instytucji krakowskich. 

Na zlecenie Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych rozpoczę
liśmy w drugiej połowie 1962 r. badania nad psychologicznym aspektem 
reklamy prasowej. Reklama prasowa, jako jedna z form reklamy, może 
być analizowana tylko na tle innych jej typów i form. 

Analizę uzyskanego materiału przedstawimy w schemacie genetycznym, 



32 A. DZIERŻANKA, S. SUCHOŃ", Z. ŻARNECKA 

by czytelnik mógł śledzić poszczególne ogniwa naszej pracy w trakcie jej 
narastania, nabywania przez nas doświadczenia i uzyskiwania materiałów 
rzeczowych. 

W zestawie pytań, potocznie nazywanym w tej pracy k w e s t i o n a 
r i u s z e m , stanowiącym podstawę do przeprowadzania wywiadu, można 
wyodrębnić następujące człony problemowe: 

1. przedmiot i sposób prowadzenia reklamy w danym przedsiębiorstwie; 
2. cel wyznaczony reklamie przez stosujące ją przedsiębiorstwo; 
3. sprawdziany skuteczności prowadzonej reklamy; 
4. rozumienie (definicja) reklamy i zasób wiedzy (w oparciu o literaturę 

przedmiotu) osób odpowiedzialnych za reklamę w przedsiębiorstwie; 
5. stopień korzystania z reklamy prasowej. 
Ponadto odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań miały dostarczyć 

ogólnych informacji o instytucji i osobach odpowiedzialnych za reklamę 
w badanym przedsiębiorstwie. 

Wszystkie pytania dotyczyły reklamy w ogóle, bez żadnej specyfikacji. 
Dopiero ostatnie pytanie kwestionariusza sonduje stosunek przedstawiciela 
danej instytucji do reklamy prasowej. Taki układ pozwala na rozpatrze
nie szczegółowego problemu, jakim jest reklama prasowa, na ogólnym 
tle i zmniejsza do minimum sugerowanie czegokolwiek rozmówcom. 

Z tak przygotowaną metodą-sondażem badający zgłaszali się do wytypo
wanych instytucji, prosząc dyrekcję o skontaktowanie się z osobami pro
wadzącymi reklamę. Badanie odbywało się w formie dość swobodnej roz
mowy, ale przy ścisłym przestrzeganiu sformułowań i kolejności kwestio
nariuszowych pytań. Tok rozmowy rejestrowano na miejscu. Uzyskano 
30 pełnych protokołów; ponadto sporządzono 9 protokołów lub notatek 
z rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy twierdzili, że nie 
prowadzą reklamy, albo wysuwali różnego rodzaju trudności w przepro
wadzeniu badań. Te protokoły, jak na razie, nie zostały włączone do 
omówionych materiałów, ale będą opracowane w przyszłości. 

Dotychczas dokonano następujących analiz: 
I. Typy przedsiębiorstw. 

U. Osoby odpowiedzialne za reklamę. 
III. Rozumienie reklamy. 
IV. Przedmiot reklamy. 
V. Funkcja i zadania reklamy. 

VI. Klient w oczach prowadzącego reklamę. 
VII. Miejsce i rola reklamy prasowej. 
Referujemy je w tekście skrótowo. 

I Typy przedsiębiorstw 3) 

W ogólnej liczbie 30 instytucji usługi reprezentuje 12 przedsiębiorstw, 
handel — 12 i produkcję — 6. W podgrupach uwzględniono hierarchię 
tzn. pion nadrzędny (np. wojewódzki), pion zasadniczy, ewentualnie ze 

'"•) Sprawa tylko pozornie prosta, jak wykazała niezgodność, wynikła w następstwie 
konfrontacji oceny typu przedsiębiorstwa przez badających i przez pracownika jednej 
z instytucji. Jako arbiter wystąpił radca prawny tej instytucji, który dopiero po 
dwudniowym studiowaniu statutu przedsiębiorstwa — potwierdził słuszność stano
wiska badających. 
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specyficznym jakościowym zabarwieniem (co musiało wpłynąć na środki 
i sposoby przeprowadzania reklamy — np. instytucje kulturalne), wresz
cie instytucje o charakterze mieszanym, przyporządkowane do danej 
grupy ze względu na jakościową dominantę. 

II Osoby odpowiedzialne za reklamą 

Opracowano następujące dane: wykształcenie, stanowisko w przedsię
biorstwie, lata pracy w zawodzie, lata pracy na tym stanowisku. 

a) W y k s z t a ł c e n i e : 
wyższe 22 osoby (w tym ekonom.-handl. — 14); 
średnie 4 osoby (w tym ekonom.-handl .— 2); 
przygotowanie zawodowe . . 4 osoby. 
Z obliczeń wynika, że na ogólną liczbę 30 osób wykształcenie ekono

miczno-handlowe (wyższe i średnie) posiada 16 osób. 
b) S t a n o w i s k o w f i r m i e : 
dyrektorzy i zastępcy dyrektorów 11 osób; 
kierownicy działów 15 osób; 
instruktorzy itp 4 osoby. 
W dziale produkcji na ogół reklamę prowadzą kierownicy działów 

zbytu. 
Według powyższego zestawienia w przedsiębiorstwie najczęściej pro

wadzą reklamę kierownicy działów, następnie dyrektorzy względnie ich 
zastępcy 4). 

c) O k r e s p r a c y w z a w o d z i e : 
powyżej 10 lat pracy 12 osób; 
5—10 lat 9 osób; 
1— 5 lat 7 osób; 
poniżej 1 roku 2 osoby. 
Reklamą najczęściej zajmują się ludzie pracujący w zawodzie powyżej 

10 lat. Należy przypuszczać, że reklama działalności przedsiębiorstwa 
wymaga bardzo szczegółowej i szerokiej znajomości przedmiotu, a co 
za tym idzie — długiego okresu stażu. 

d) L a t a p r a c y n a z a j m o w a n y m s t a n o w i s k u : 
powyżej 10 lat 7 osób; 
5—10 lat 5 osób; 
1— 5 lat 14 osób; 
poniżej 1 roku 4 osoby. 

III Rozumienie reklamy 

Na ogólną liczbę 30 określeń reklamy, tylko jedno w przybliżeniu mo
żna by uznać za definicję pełną. Brzmi ono następująco: „Przez rekla
mę — sensu largo — rozumiem oddziaływanie wszystkimi dostępnymi 

4) W materiałach kilkakrotnie odnotowano skargi i zarzuty pod adresem dy
rektorów, że utrudniają prawidłowe przeprowadzanie akcji reklamowej.Wśród zarzu
tów najczęściej wymieniano: nieliczenie się ze względami psychologicznymi 
i w związku z tym nieuzasadnioną dbałość o „powagę" tekstu, tendencję umieszcza
nia zbyt wielkiej ilości elementów w jednym np. ogłoszeniu, wreszcie traktowanie 
reklamy handlowej jako reklamy dyrekcji. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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środkami (radio, telewizja, prasa, działanie sprzedawcy) na klienta, aby 
przekonać go o słuszności informacji, która musi być informacją rze
telną. Celem informacji jest wpływanie na szerokie rzesze konsumen
tów dla zmiany ich upodobań, zaznajomienie ich z nowymi artykułami, 
które znajdują się na rynku, regulowanie konsumpcji" (badana insty
tucja nr 24). 

Poza jednym, wymienionym powyżej określeniem, wszystkie inne uzy
skane w badaniach definicje reklamy są mniej lub więcej cząstkowe, nie
które bardzo prymitywne, np. „To, żeby dotarło do najszerszych mas". 
Prawie wszystkie są określeniami reklamy przydatnej dla danego przed
siębiorstwa, tylko dwie z nich definiują reklamę ogólnie. (Pytanie sta
wiane rozmówcom brzmi: ,,Co pan rozumie przez reklamę?") 

W sformułowaniach określeń reklamy akcent na i n f o r m a c j ę 
kładzie handel czterokrotnie, produkcja trzykrotnie oraz usługi sześcio
krotnie. D z i a ł a n i e n a p s y c h i k ę wymienia handel dziesięcio
krotnie. O f e r o w a n i e t o w a r u występuje w wypowiedziach han
dlu sześciokrotnie, produkcji — trzykrotnie, a w usługach czterokrotnie. 
Usługi również uwzględniają element w y c h o w a n i a w trzykrotnych 
wypowiedziach. Inne momenty, jak propaganda, pokaz, działanie, są li
czebnie rzadziej wymieniane. 

Jak z tego wynika, tylko handel i usługi w pewnych przypadkach 
adresują swą działalność do człowieka; produkcja — w ogóle nie 5). 

Charakterystyczna jest duża rozbieżność określania reklamy przez 
ludzi za nią odpowiedzialnych, a więc niewątpliwie zobowiązanych do 
pełnej znajomości tego problemu. 

IV Przedmiot reklamy 

Przedmiot reklamy w omawianych przedsiębiorstwach jest bardzo 
zróżnicowany. Charakter zakładu specyfikuje przedmiot reklamy; 
w działalności reklamowej natomiast poszukuje się form typowych, po
zwalających na wyprowadzenie ogólniejszych wniosków i umożliwiają
cych znalezienie elementów wspólnych w tym specyficznym ich zróżni
cowaniu. 

I Typ przedsiębiorstwa 
Przedmiot reklamy j ~~"" ~"~\ " — i — 

handel j produkcja usługi 

2 — 3 
9 — — 

3 — 
3 i — 6 

Z pozostałych przedmiotów reklamy, wymienianych przez rozmów
ców na dalszych miejscach, można przykładowo zacytować: akcje, formy 

') Tu narzuca się spotykana wypowiedź przedstawicieli handlu, że w obecnym 
stanie rzeczy w Polsce produkcja w ogóle nie chce się reklamować, bo nie martwi 
się o odbiorcę. O odbiorcę musi natomiast dbać handel, który bezpośrednio po 
ostatniej wojnie — z analogicznych powodów, co produkcja obecnie — reklamy 
nie prowadził. 

przedsiębiorstwa i ich działalność 
towary i artykuły 
produkty i wyroby 
usługi 



PSYCHOLOGICZNY ASPEKT REKLAMY 35 

sprzedaży — dla handlu; reklama punktów skupu, rozpowszechnianie 
dla produkcji; turystyka, ubezpieczenia — dla usług. 

V Funkcja i zadania reklamy 

Wśród funkcji i zadań dadzą się wyodrębnić cztery zasadnicze, zwią
zane z dziedziną: ekonomiczną, wychowawczą, prestiżową i kulturalną 
(tj. kultura handlu, kultura życia codziennego). 

Wyznacznikami f u n k c j i e k o n o m i c z n e j są: zwiększenie obro
tów, wykonanie planów* sprzedaż towarów kłopotliwych, poprawa jako
ści towarów* popularyzacja przedsiębiorstwa i zaspokojenie potrzeb. 
Wyznaczniki f u n k c j i w y c h o w a w c z e j to wpływ na gust klienta 
lub wychowanie klienta, przywiązanie klienta do przedsiębiorstwa, prze
konanie klienta пр. о słuszności zakupu danego towaru. Wyznaczni
kami f u n k c j i p r e s t i ż o w e j są — według zawartych w materia
łach wypowiedzi — utrzymanie pozycji, jaką osiągnęło przedsiębior
stwo; reklama przedsiębiorstwa, dobra reklama o przedsiębiorstwie i do
bra informacja o jego działalności. Wyznacznikiem funkcji czwartej 
grupy jest: podniesienie kultury handlu i cele kulturalne. 

Funkcja 

ekonomiczna 
wychowawcza 
prestiżowa 
kulturalna 

Typ przedsiębiorstwa 
j handel produkcja usługi 

16 
5 
2 
4 

5 

3 
1 

16 
4 

3 

We wszystkich trzech typach przedsiębiorstw wymieniono ogółem 15 
wyznaczników (układających się w czterech zasadniczych, poprzednio 
podanych grupach); przy tym handel 27 odpowiedzi poświęca zagadnie
niu funkcji reklamy, produkcja — 9- usługi — 23. 

Jak widać z tabeli, funkcja ekonomiczna jest dominującą dla reklamy 
wszystkich trzech typów przedsiębiorstw. Zaznacza się duże podobień
stwo pomiędzy nasileniem liczbowym funkcji wymienianych kolejno 
przez handel i usługi, doceniające funkcję wychowawczą reklamy. Nie 
uwzględnia jej natomiast zupełnie produkcja, dla której ważniejszą jest 
funkcja prestiżowa reklamy. 

VI Klient w oczach prowadzącego reklamę 

W trakcie opracowania materiałów wyłonił się interesujący dla psy
chologa problem, jak twórca reklamy uwzględnia klienta w swojej dzia
łalności reklamowej. Wyodrębniono przeto w uzyskanych materiałach 
szereg wyznaczników dla określenia różnorodnych stosunków organiza
tora reklamy do jej adresata. Elementy te wiązały się bądź z interesami 
przedsiębiorstwa, bądź z osobą odbiorcy reklamy i jego właściwościami 
czy potrzebami biologicznymi lub psychicznymi; z odbiorcą rozumianym 
raz jako konkretny osobnik w określonym środowisku lub jako repre
zentant postaw i dążeń ogółu. 

3* 
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Wyznaczniki wyżej wspomnianych stosunków dadzą się ująć w na
stępujących klasach: 

A. korzyści i potrzeby przedsiębiorstwa; 
B. korzyści i potrzeby wiążące przedsiębiorstwo z odbiorcą; 
C. korzyści i potrzeby odbiorcy. 
Przechodząc do szczegółowszej analizy wyodrębnionych klas można po

dać dalsze elementy różnicujące oraz przykłady ilustrujące je w nastę
pującym ujęciu: 
A. K o r z y ś c i i p o t r z e b y p r z e d s i ę b i o r s t w a 

1. Wyłącznie interes własny przedsiębiorstwa. Przykłady: Dopingo
wanie kupującego do nabywania zalegającego towaru (Handel — inst. 
nr 27). Zachęcanie ludności do zbierania odpadków użytkowych ze 
względu na [korzyści przedsiębiorstwa]. (Produkcja — inst. nr 12). 
Zwiększenie liczby klientów ...Namawianie ludzi do hazardu (Usługi — 
inst. nr 26). 

2. Korzyści i potrzeby z uwzględnieniem momentów psychologicz
nych. Przykłady: Bazowanie na uczuciach [ludzi] (H — inst. nr 7). Trzeba 
zachęcić klienta do kupienia droższego artykułu (H — inst. nr 27). Re-
klama to jest akcja wzbudzająca zainteresowanie danym środkiem, 
a w konsekwencji zyskanie zbytu i rozgłosu (P — inst. nr 6).. 

3. Korzyści i potrzeby przy deprecjacji roli odbiorcy. Przykłady: 
Pewnych artykułów nie reklamuje się, bo klient musi trafić do przed
siębiorstwa, nie ma innych możliwości (H — inst. nr 10). Naciąganie 
klienta na korzystanie z [usług firmy] (U — inst. nr 28). 
B. W i ą z a n e i n t e r e s y p r z e d s i ę b i o r s t w a i o d b i o r c y 

1. a) przy uwzględnieniu na równi obu członów stosunku reklamy. 
Przykłady: Skierowanie zasięgających porady klientów do właściwych 
[instytucji] (H — inst. nr 25). Związać klienta z przedsiębiorstwem (H — 
inst. nr 2). Zapoznanie odbiorcy z artykułem, celowością zakupu i uży
wania (P — inst. nr 14). Realizowanie usług ku obopólnemu zadowoleniu 
(U — inst. nr 13). 

b) Psychiczne cechy odbiorcy z podkreśleniem korzyści i potrzeb 
przedsiębiorstwa i odbiorcy. Przykłady: Wpływanie na klienta — bezpo
średnie i w określonym kierunku (H — inst. nr 27). Wpływanie na smak 
klienta i lansowanie nowości (H — inst. nr 26). 

2. W stosunku wiązanym podkreślenie korzyści oraz potrzeb przedsię
biorstwa. Przykłady: Zwiększenie obrotów z uwzględnieniem smaku 
konsumenta (H — inst. nr 2). Zachęta klienta, informacja o danym za
kładzie i wykonawstwie (U — inst. nr 11). 

3. a) W stosunku wiązanym podkreślenie właściwości biologicznych 
odbiorcy. Przykłady: [Kiermasz] klient widzi, co mu się zachwala (H — 
inst. nr 23).Estetyka opakowania, bo klient wybierze estetycznie wyglą
dający, wpadający w oko (P — inst. nr 3). Afisz przyciąga uwagę klienta 
(U — inst. nr 29). 

b) W stosunku wiązanym podkreślenie właściwości psychicznych od
biorcy. Przykłady: Zbliżenie konsumenta do towaru poprzez różne formy 
oddziaływania (H — inst. nr 21). Dobór prasy ze względu na zaintereso
wanie przyjeżdżających (U — inst. nr 5). 
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c) W stosunku wiązanym odbiorca traktowany jako reprezentant 
ogółu. Przykłady: Liczenie się z opinią klientów i na jej podstawie po
dejmowanie dyskusji z producentem (H — inst. nr 17). Informacja inte
resująca dane ludzkie środowisko (U — inst. nr 15). 

d) Negatywna ocena odbiorcy jako reprezentanta ogółu. Przykłady: 
Masa towarowa oddziałuje, aby klient me wpadał w popłoch, że czegoś 
nie ma lub jest za mało (H — inst. nr 18). 
C. K o r z y ś c i i p o t r z e b y o d b i o r c y 

1. Właściwości biologiczne konkretnego człowieka. Przykłady: Ważne, 
by klient mógł zobaczyć, przeglądnąć, dotknąć. (H — inst. nr 25). Dobór 
techniki informacji ze względu na rodzaj odbiorcy (P — inst. nr 6). Naj
ważniejsze elementy wizualne (U — inst. nr 20). 

2. Właściwości psychiczne konkretnego człowieka. Przykłady: Trzeba 
zmusić i przystosować psychikę człowieka... (wychowanie smaku klienta) 
(H — inst. nr 1). Reklama jako dążenie do maksymalnego zaskoczenia, 
zaciekawienia konsumenta (P — inst. nr 8). Informacja to zwrócenie 
uwagi [klienta] — wytworzenie potrzeb (U — inst. nr 28). 

3. Odbiorca jako reprezentant ogółu. Przykłady: Odwiedziny w domu 
klienta, porada w konkretnych warunkach (H — inst. nr 1). Odbiorcy: 
kontakt, pytania w związku z produkcją, jej właściwościami (P — inst. 
nr 6). Liczenie się z opinią klienta (U — inst. nr 30). 

4. Odbiorca jako reprezentant ogółu z podkreśleniem cech biologicz
nych. Przykład: Klient patrzy na towar, ale go nie widzi i nie kupuje 
bez dodatkowego bodźca — trzeba towar pokazać, aby klient go odkrył 
(H — inst. nr 24). 

5. Odbiorca jako reprezentant ogółu z podkreśleniem cech psychicz
nych. Przykład: Uświadomienie społeczeństwa z... ogół nie zna wartości... 
nie orientuje się w jego formach (U — inst. nr 20). 

6. Negatywna ocena odbiorcy. Przykłady: Nieodpowiednie zachowanie 
klienta; snobizm (H — inst. nr 24). Jak się nie zobaczy, nie pomaca, to 
nic nie znaczy (P — inst. nr 16). 

7. Negatywna ocena odbiorcy z podkreśleniem jego cech psychicznych. 
Przykład: ...klient chce nagrody, jest nieszczery (U — inst. nr 22). 

Uwzględniając w całości materiału wywiady każdego z 30 naszych 
rozmówców otrzymaliśmy dla handlu 96 wypowiedzi dotyczących 
„klienta w oczach prowadzącego reklamę", dla produkcji — 24, a dla 
usług 95, tj . razem 215 wypowiedzi. W obrębie każdej z wymienionych 
uprzednio grup wypowiedzi dla poszczególnych typów instytucji liczeb
ność wyrażoną w liczbach bezwzględnych i procentach ujmuje tabela: 

A 

l . b . 

Hande l 
P rodukc ja 
Usługi 

Ogółem: 

14 
5 
7 

26 

В 

l . b . 

14,5 
21 
7,3 

12 

30 
7 

21 

58 

31 
29 
22 

27 

l . b . 

5 

3 

l . b . /o l . b . /o 

Suma 

l . b . 

14 
1 
18 

33 

14,5 
4 
19 

15 

33 
11 

46 

90 

35 
46 
48,4 

42 

96 
24 
95 

. 100 
i 100 
i 100 

215 
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Z tabelki można odczytać, że handel stosunkowo mało dostrzega klien
ta, natomiast w znacznej mierze w s p ó l n ą k o r z y ś ć własnego 
przedsiębiorstwa i odbiorcy; usługi natomiast najbardziej nastawione są 
na o d b i o r c ę i najmniej na własne korzyści przedsiębiorstwa; pro
dukcja zaś dostrzega zarówno w ł a s n ą k o r z y ś ć , jak i p o t r z e b y 
odbiorcy e). 

Podsumowując wyniki analizy wypowiedzi na temat „klient w oczach 
prowadzącego reklamę" można stwierdzić, że w praktycznej działal
ności ludzi odpowiedzialnych za reklamę dojrzał właściwy punkt widze
nia na reklamę socjalistyczną. Niezależnie od typów instytucji stosują
cych reklamę, na najskromniejsze miejsce wysuwa się własny interes 
przedsiębiorstwa (12%), a dominuje wspólny interes przedsiębiorstwa 
i odbiorcy (46%). Człowiek jako odbiorca reklamy zajął istotną pozycję 
w klasie stosunków oznaczonych „odbiorca" (42%); również zdecydowa
nie się zaznaczył w klasie stosunków wiązanych t j . korzyści i potrzeb 
przedsiębiorstwa i odbiorcy. 

Uzupełnia to nasze pierwotne stwierdzenie, w którym teoretyczne 
sformułowania określeń reklamy, otrzymanych w materiałach, nie do
ciągają do poziomu działalności praktycznej osób prowadzących reklamę. 
VII Analiza miejsca i roli reklamy prasowej 

Jak podano, w kwestionariuszu znajduje się tylko jedno pytanie bez
pośrednio dotyczące reklamy prasowej. Brzmi ono: „W jakiej prasie 
i dlaczego w tej prasie zamieszcza pan(i) swoją reklamę?" i jest umiesz
czone na samym końcu kwestionariusza. Analizę wypowiedzi na temat 
reklamy prasowej przeprowadzono w 2 członach: 1. wypowiedzi spro
wokowane pytaniem zawartym w kwestionariuszu; 2. wszystkie samo
rzutne wypowiedzi okazyjne przy innych pytaniach. 

Na podstawie opracowania otrzymanych odpowiedzi na pytanie uzy
skano pełny zestaw tych organów prasowych, w których badani za
mieszczają reklamę swych przedsiębiorstw. Z tabeli zbiorczej (tab. 9) 
można odczytać i l o ś ć t y t u ł ó w wykorzystanych przez poszczególne 
przedsiębiorstwa, jak również dla poszczególnych tytułów — i l o ś ć 
p r z e d s i ę b i o r s t w korzystających z ich usług. 

Według zebranych danych, najczęściej z reklamy prasowej korzysta 
handel, znacznie pod tym względem wyprzedzając usługi. Ciekawym 
i chyba prawidłowym objawem jest fakt, że z przedsiębiorstw typu pro
dukcyjnego najbardziej korzysta z reklamy prasowej producent, będący 
równocześnie dystrybutorem własnej produkcji. 

W opracowaniu uwzględniono również momenty motywacyjne, po
dane przez rozmówców dla uzasadnienia wyboru tej właśnie prasy lub 
tego właśnie tytułu. 

Jakie kryteria bierze się pod uwagę przy wyborze odpowiedniego 
organu prasowego jako przekaźnika własnej reklamy? Albo t e r e n 
(w materiałach rozbite na następujące grupy: lokalna, terenowa, ogól
nopolska i zakładowa), albo p o p u l a r n o ś ć , p o c z y t n o ś ć , c o 
d z i e n n o ś ć (w materiałach: codzienna, popularna, poczytna — jako 
jedna grupa, następnie — konkretnie wymienione dzienniki, jeśli ' od-

t;) Z tego wynika, że w porównaniu z rozumieniem reklamy przez osoby za nią 
odpowiedzialne produkcja musi dostrzegać klienta, mimo że swojej działalności re
klamowej do niego nie adresuje. 
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powiedź zawiera jeszcze przy nazwie gazety jakościowe określenie, jak 
poprzednio, i trzecia grupa — to periodyki). Prócz tego wyodrębniono 
własny organ instytucji, prasę fachową lub jej odrzucenie, oraz inne. 

Według materiałów badawczych — poczytność, popularność i termino
wość pojawiania się jest decydującym momentem przy doborze organu 
prasowego dla własnej reklamy (30 wypowiedzi tego typu). Zasięg tere
nowy decyduje o wyborze w 24 przypadkach; 7 firm wykorzystuje prasę 
fachową, własny organ posiadają 2 przedsiębiorstwa, 

Z rozbicia na podgrupy wynika, że prowadzący reklamę korzystają 
najchętniej z konkretnie wymienianych przedstawicieli prasy codzien
nej (17) —£zyl i kierują się kryterium popularności i poczytności o k r e 
ś l o n y c h pism codziennych. Na drugim miejscu występują al pari 
względy l o k a l n o ś c i prasy lub jej c o d z i e n n o ś c i (ogólne sfor
mułowanie, bez wymieniania nazwy — 8). Następnie — znowu równo
rzędnie — m u t a c j e i p r a s a f a c h o w a (7). 

Z wymienionych konkretnie tytułów, jako najpoczytniejsze, najpopu
larniejsze, o szerokim kręgu czytelniczym, dużym nakładzie wymienia 
się: Dziennik Polski — 14; Echo Krakowa — 11; Gazeta Krakowska — 7; 
Przekrój — 2; Tempo, Słowo Ludu i Nowiny Rzeszowskie po jednym 
razie (przypominamy, że badania przeprowadzono na terenie Krakowa — 
przyp. red.). 

Niechętne nastawienie względnie ujemna ocena w związku z konkret
nymi tytułami ujawnia się w następującym zestawieniu: Gazeta Kra
kowska — 2; Dziennik Polski i Przekrój — po jednym razie. 

Gazetę Handlową wymienia się trzykrotnie jako czynnik porozumienia 
między handlowcami. Zamieszczanie reklamy w prasie rolniczej jest wa
runkowane oddziaływaniem tej prasy na teren rolniczy. 

W stosunku do Dziennika Polskiego używa się — poza poczytnością, 
popularnością itp. — argumentów dotyczących docierania do różnych 
sfer, oraz tego, że reklama w Dzienniku Polskim najbardziej ,,chwyta". 
Natomiast w odniesieniu do Echa Krakowa podkreśla się jego charakter 
(,,lekkość"), ze względu na co ma być specjalnie dostępne dla kobiet; 
dalej — jako pismo popołudniowe, a więc zawierające najświeższe wia
domości, Echo jest bardzo popularne 7). 

W odpowiedzi na pytanie o kolejność sposobów przeprowadzania re
klamy, uzyskane dane pozwoliły na orientację w h i e r a r c h i i , ja
ką — według naszych rozmówców — zajmuje reklama prasowa wśród 
innych form reklamy. Na 30 instytucji — 13 oceniło ją pozytywnie, 
a 7 negatywnie. Z prostego obliczenia wynika, że 10 przedsiębiorstw 
w ogóle nie uhierarchizowało wartości reklamy prasowej. Z tego — je
dna instytucja nie prowadzi reklamy prasowej, a jedna nie wartościuje 
żadnych sposobów przeprowadzania reklamy ponieważ „trudno powie
dzieć, czy np. większość czyta prasę, czy słucha radia" (inst. nr 26) i dla
tego należy posługiwać się równocześnie wszystkimi dostępnymi sposobami. 

Specjalnie bogaty okazał się materiał dostarczony w samorzutnych, 
nieprowokowanych pytaniami wypowiedziach na temat reklamy praso-

T) Przy czym należy zaznaczyć, że czasem jakieś przedsiębiorstwo nie tyle n i e 
c h c e , co n i e m o ż e zamieszczać reklamy w określonej prasie. 
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wej. I te wypowiedzi zostały jakościowo opracowane, co przedstawia 
tabelka: 

Wyznaczniki 

F o r m a r ek lamy 
Hierarchia 
Pozytywna ocena prasy 
Nega tywna ocena prasy 
Zasięg docierania 
Dostarczanie własnych op racowań 
Kryp to rek lama 
Powoływan ie się na p rak tyczne sp rawdz iany 
Dezyderaty, pe r spek tywy 
Negacja — wykluczenie pewnych ty tu łów czy form 
Inne 

Ilość 
p rzeds . 

Ilość 
wypow. 

19 
20 
10 
11 
6 
8 
4 
4 

12 
4 
5 

21 
21 
11 
16 
8 

10 
4 
6 

20 
6 
5 

Wszystkie oceny kryptoreklamy są bardzo pozytywne. 
W czterech dalszych tabelkach zestawiono następujące zagadnienia: 

1) elementy wyróżnione w reklamie prasowej; 2) pozytywna ocena pra
sy; 3) negatywna ocena prasy; 4) propozycje i dezyderaty. 

Elementy wyróżn ione w rek lamie prasowej 

I. F o r m a 
1. Ogłoszenia, has ła 
2. R e k l a m a prasowa, p r a sa 
3. Nota tk i 
4. Zawiadomien ia , insérâ t 
5. Dostarczanie ma te r i a łów prasie 
6. K o m u n i k a t y 
7. Ar tyku ły 
8. Informacja 
9. Organizowanie serwisu 

10. Ar tyku ły insp i rowane przez f i rmę 
11. Nota tki z zebrań i tp. 
12. F o r m a roz rywkowa 

II . O p r a c o w a n i e t e k s t ó w 
III . R e d a k c j a t e k s t ó w 
IV. D o s t a r c z a n i e m a t e r i a ł ó w p r a s i e 
V. O d p o w i e d z i i n s t y t u c j i 

VI. U k ł a d g r a f i c z n y 
VII. O p r a c o w a n i e u k ł a d u g r a f i c z n e g o 

VIII. C z ę s t o t l i w o ś ć u k a z y w a n i a s i ę , m o m e n-
t y c z a s o w e 

T y p przedsi 
s t w a 

H | P 

4 
3 
1 
2 
1 

1 

1 

2 
1 
2 

3 

2 
2 

1 

1 

2 
1 

ęb io r -

u 

4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
i ! 
i 

i 
i 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

1 

Poza nazwaniem, w jakiej formie dane instytucje korzystają z rekla
my — wybijającym się momentem, budzącym najwyższe zainteresowa
nie, jest układ graficzny. Opracowanie tekstów- ich redakcja i dostarcza
nie materiałów prasie wprawdzie silniej reprezentowane pod względem 
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liczebności, nie są szczegółowo przez rozmówców omawiane, w przeci
wieństwie do układu graficznego i jego opracowania. 

Również momenty czasowe i częstotliwość ukazywania się prasy są 
elementami podkreślanymi przez osoby prowadzące reklamę. 

Pozytywna ocena prasy ze względu na: 

Zasięg docierania 
Popularność 
Skuteczność 
Sprawdzona skuteczność 
Wielkość nakładu 
Nawyk czytania, stan czytelnictwa: 

— ocena pozytywna 
— ocena negatywna 

Poczytność 
Szybkość docierania 
Dobra reklama 
Taniość (stosunek kosztu do nakładu) 
Pierwszoplanowa forma reklamy 
Radykalna i aktywna 
Pomocna 
Przyciąga 
Ma możliwości 
Współpraca z prasą 
Kontakty (uzgodnienia, interwencje) 
Organizowanie imprez wspólnie z prasą 

Typ przedsi 

H 

3 
1 2 
i 2 

2 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 

stwa 
! '~P~ 

! i 
i 

1 2 
1 
1 

— 
— 
— 

J. 

— 

1 

ębior-

i'1T 
3 
2 
— 
1 

1 i 
i 

1 
1 

i ! 
i 

! 
1 i 
2 
2 ! 

W pozytywnej ocenie prasy najczęściej powtarzającym się argumen
tem jest jej szeroki zasięg docierania (7 wypowiedzi siedmiu przedsię
biorstw na 30 badanych). Drugie miejsce zajmuje skuteczność, następnie 
popularność prasy. Siedem przedsiębiorstw deklaruje dobre kontakty 

Negatywna ocena ze względu na: 

Kosztowność 
Nieefektywność (nic nie daje, nie jest dobra) 
Krótkotrwałość 
Uchodzi uwadze 
Pobieżność czytania, brak koncentracji uwagi na ogłoszenia 
Nie uwzględnia czynników psychologicznych 
Mała atrakcyjność 
Stereotypowość 
Zniekształcenia i pobieżność wywiadu, słabe opracowanie 

redakcyjne 
Nastawienie gazety tylko na informację bieżącą 
Sztywny i źle ustawiony cennik 
Niechętnie stosuje reklamę prasową 
Współpraca nie układa się najlepiej 

Typpr 

H 
" Г 

4 ! 
3 
2 i 
i ! 

! 

zedsiębior-
stwa 

P ! U 

1 1 

— — 

6 — 

- ! — i l 
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z prasą, określając je następująco: współpraca (ogółem 5 wypowiedzi); 
kontakt, uzgodnienia, interwencje (ogółem 2 wypowiedzi); wspólne im
prezy organizowane łącznie z prasą (ogółem 2 wypowiedzi). 

W negatywnej ocenie najczęściej rozmówcy zarzucają prasie zbyt wy
soki jej koszt i brak pożądanych efektów. Z innych zarzutów należy wy
mienić, że reklama prasowa nie uwzględnia czynników psychologicznych; 
jest słabo opracowana redakcyjnie, stąd pobieżność wywiadów i znie
kształcenia. 

W opracowanym materiale uwzględniono również wypowiedzi doty
czące dezyderatów, jakie wysuwają nasi rozmówcy pod adresem prasy, 
względnie ich propozycje. Dziewięciu rozmówców formułowało na ten 
temat 18 wypowiedzi, które dadzą się ująć w następujące grupy: 

1. opracowanie graficzne reklamy prasowej; 
2. opracowanie formy elementów treściowych; 
3. momenty czasowe, tzn. właściwa częstotliwość pojawiania się rekla-

klamy prasowej; 
4. postulaty zmian, w zakresie dotychczas stosowanego cennika. 
Niektóre momenty ilościowe podaje zestawienie zamieszczone poniżej. 

Propozycje i dezydera ty w y s u w a n e przez ins tytucje n r instytucj i 

I. M o m e n t y g r a f i c z n e 
1. Ogłoszenia w dziale ogłoszeń drobnych, zawsze w ramce, wy

tłuszczone hasło, większa czcionka 13 
2. Ogłoszenia duże nie są potrzebne, mniejsze dają ten sam efekt 15 
3. Wybi janie dużymi l i t e rami tylko pewnych nap isów przy d robnym 

tekście 15 
4. Dobra r a m k a — rozp lanowan ie teks tu w r amce i poza r amką — 

rola składaczy 15 
5. Dobra r e k l a m a PDT — czerwona r a m k a 18 
6. Duże ogłoszenie opa t rzone grafiką 23 
7. Ogłoszenia t rzeba umieszczać tak, aby były widoczne przy czytaniu 

czego innego (klient za t rzymuje się na ogłoszeniu, a mniej na 
innych formach reki.) 27 

8. Ogłoszenie w ramce , bo d robne .,nie chwyta" , jakość wyróżniona 
w tekście 27 

II . T r e ś ć 
1. Ogłoszenia muszą być równocześnie ogólne (informujące) i kon

kre tne . Informacja jak na jkró tsza 15 
2. Rek lama prasowa p o w i n n a mieć formę rozrywkową (s twierdzenie 

w oparciu o empir ię) 20 
3. F o r m a dowcipu skuteczniejsza, niż długi a r tyku ł 20 
4. Niemęcząca forma — dyk te ry jka obrazkowa 20 
5. Pros to ta formy, redakcy jne uproszczenia są korzystne 22 

III . C z ę s t o t l i w o ś ć 
1. R e k l a m a prasowa, aby była skuteczna, t rzeba ją często powtarzać , 

a nie s tosować raz na jakiś czas 21,23 
2. Chcemy się wdrażać w myśl potencjalnego nabywcy przez 

codzienną r e k l a m ę 23 
3. Przez stałą r ub rykę — s tworzenie „stałego k l ien ta" 24 

IV. U l e p s z e n i a i z m i a n y 
1. Trzeba wprowadz ić p e w n e ulepszenia i zmiany, korzystne i dla 

k l ienta i dla prasy (cennik) 23 
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Podkreślając ważniejsze momenty zawarte w tym zestawieniu wy
mienić należy, że r a m k ę uwzględniono w wypowiedziach czterokrot
nie, ogłoszenie d r o b n e trzykrotnie, ogłoszenie n i e d r o b n e dwu
krotnie, a u k ł a d ogłoszenia ośmiokrotnie. Ogółem elementy graficzne 
poruszono 17 razy. Na formę treści wypowiedzi zwrócono uwagę pię
ciokrotnie, zaś o częstotliwości ukazywania się reklamy prasowej była 
mowa czterokrotnie. 

Na zakończenie omawiania zagadnień dotyczących reklamy prasowej 
zamieszczamy tabelkę tytułów, w których nasi rozmówcy najczęściej 
zamieszczają swoje ogłoszenia reklamowe. Dane uzyskano w oparciu 
o w}7powiedzi na bezpośrednie pytanie kwestionariuszowe. 

Tytuły wymienianych czasopism 

i Dziennik Polski (mutacja miejska i terenowa) 
! Echo Krakowa 
! Gazeta Krakowska (dla Krakowa i terenu) 
| Przekrój 
\ Tempo 
J Gazeta Handlowa 
, Inne (wymieniane pojedynczo) 

ogółem 

* 

Schemat genetyczny naszego opracowania materiałów empirycznych 
pozwolił na ustalenie zrębów elementów istotnych dla odszukania i umiej
scowienia problematyki psychologicznej, wiążącej się z postawionym za
gadnieniem reklamy w ogóle, a reklamy prasowej w szczególności. 

Na podstawie analizy materiałów okazuje się, że organizator i wyko
nawca reklamy powinien uwzględniać szereg czynników, których w do
tychczasowym materiale wypowiedzi rozmówców nie udało nam się od
szukać, Reklama, jako zjawisko wieloczynnikowo uwarunkowane, 
a w efekcie mająca dotrzeć do potencjalnego klienta, wymaga od jej 
twórcy zrozumienia roli i znaczenia osobowości odbiorcy. Osoba prowa
dząca reklamę w danym przedsiębiorstwie musi nie tylko mieć dobrze 
rozeznany przedmiot swej reklamy, lecz również umieć się wczuć w po
łożenie odbiorcy i odpowiednio dostosować środki i formę reklamy, by 
osiągnąć maksymalne efekty skutecznej działalności. 

Psychologiczny punkt widzenia zakłada, by organizator reklamy umiał 
w granicach prawdopodobieństwa przewidzieć, jak w różnych sytuacjach 
zrozumie i zareaguje na kierowaną do niego reklamę potencjalny klient: 
gdy ma określoną potrzebę nabycia danego towaru, ale również wtedy, 
gdy reklama ma ją stworzyć. Twórca reklamy musi dostrzegać i uwzględ
niać w swojej działalności zarówno aspekt ekonomiczny i socjologiczny, 
jak i psychologiczne mechanizmy zaspokajania i budzenia potrzeb, ich 

liczby 
bezwzgl. 

21 ! 18,2 
15 j 13,0 
15 ! 13,0 
8 6,9 
4 ; 3,4 
4 | 3,4 

48 42,1 

115 100,0 
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racjonalizowania i sublimowania, zgodnie z interesami życia zbiorowego. 
Tego rodzaju ustawienie reklamy stworzyłoby korzystną konstelację 
psychologiczną, właściwą dla regulowania i planowania środków kon
sumpcji w gospodarce ekonomicznej. 

Dla pełnego opracowania psychologicznego punktu widzenia na re
klamę istotnym momentem jest prześledzenie punktów stycznych po
między twórcą reklamy a jej adresatem oraz analiza motywacji kupna 
oferowanego towaru czy usług przez odbiorcę, do którego reklama zo
stała skierowana. 



EYSZARD DYONIZIAK 

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
RECEPCJI REKLAMY PRASOWEJ 

(Wstępne wyniki badań) 

! W odróżnieniu od poprzedniego artykułu, ten przedstawia 
j nie nadawców, lecz odbiorców reklamy prasowej, czytelni-
! ków gazet. Badania OBP objęły ankietą 800 osób wylosowa-
i nych wśród mieszkańców Krakowa. Okazało się — jak stwier-
j dza autor — że szereg intuicyjnych obiegowych opinii na 

temat dostrzegalności, czytelnictwa i zapamiętywania reklam 
nie da się utrzymać, a zbiorowość ludzi reagujących na re
klamę, dostrzegających ją, jest liczniejsza niż przypuszczano. 

I. WYJAŚNIENIA WSTĘPNE 

W roku 1962 podjęte zostały badania nad społecznymi uwarunkowa
niami recepcji i skuteczności reklamy prasowej w ramach badań Pra
cowni Socjologicznej Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. 
Badania te są fragmentem szerszych studiów kompleksowych, w których 
uwzględniono obok uwarunkowań typu socjologicznego aspekty psycho
logiczne, a także dokonano analizy treści reklam na przykładzie wybra
nych dzienników i tygodników, oraz analizy języka. 

Artykuł ten zawiera omówienie wstępnych wyników badań socjolo
gicznych, które zmierzały do ustalenia: 

1) związku między czytelnictwem tygodników i dzienników, a dostrze
ganiem, czytaniem i zapamiętywaniem określonego typu reklamy pra
sowej; 

2) zasięgu recepcji reklamy prasowej w całej zbiorowości dużego 
miasta; 

3) współzależności między płcią, wykształceniem, siłą nabywczą, za
wodem oraz wiekiem określonej zbiorowości i stopniem recepcji rekla
my prasowej. 

Równocześnie chodziło o zweryfikowanie kilku hipotez znanych z ba
dań zagranicznych. Celem tak zarysowanych badań było zarówno uzy-
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skanie danych, które mogłyby zainteresować redakcje i instytucje zaj
mujące się reklamą jak również wypróbowanie określonych metod 
badawczych oraz uzyskanie materiału, który mógłby posłużyć do pogłę
bionych studiów naukowych. 

Przedmiot badań 

Badaniami objęto ok. 800 osób wylosowanych z ogółu mieszkańców 
Krakowa {) . Wyjście od próbki ogólnospołecznej, a nie od czytelników 
danego tytułu, pozwoliło zebrać dane odnoszące się do całej zbiorowości 
mieszkańców. Warto zaznaczyć, że próbka została wylosowana z ewi
dencji centralnej, co gwarantuje dobrą jej reprezentatywność, gdyż 
w kartotece centralnej nazwiska są wymieszane w większym stopniu niż 
w kartotekach dzielnicowych. Wylosowanie było przedsięwzięciem trud
nym, gdyż, jak się okazało, nie znano dokładnie aktualnego stanu za
mieszkania badanych i należało to dopiero ustalić. 

Metoda badań 

Badania przeprowadzono w dwóch etapach: w maju 1962 r. — pilo
tażowe celem sprawdzenia kwestionariusza- a następnie w październiku 
i listopadzie badania główne. Pilotaż przeprowadziło dziesięć osób. 
głównie socjologów i psychologów (50 wywiadów z wylosowanymi oso
bami reprezentującymi odmienne środowiska społeczne, płeć, wiek). 
W badaniach głównych brało udział 28 osób (w większości socjologów-
psychologów oraz studentów starszych lat z Wyższej Szkoły Ekonomicz
nej w Krakowie, a także kilku praktyków — pracowników prasy). 

Badania pilotażowe spowodowały wprowadzenie szeregu zmian w kwe
stionariuszu. Osoby biorące udział w badaniach zobowiązane zostały do 
uczestnictwa w czterech posiedzeniach seminaryjnych, które przygoto
wać ich miały do wyjątkowo trudnych badań terenowych (demonstro
wanie tygodników i dzienników z określonymi reklamami, demonstro
wanie zdjęć, specjalny zapis odpowiedzi). Szkolenie badaczy polegało 
m. in. na odgrywaniu ról badacza i informatora. Metoda ta okazała się 
bardzo przydatna. 

Główne badania zsynchronizowane zostały z akcją reklamową prowa
dzoną we wskazanych przez nas dziennikach i tygodnikach przez Po
wszechną Agencję Reklam. 

Nawiązując do nowych tendencji w badaniach nad reklamą kwestio
nariusz został tak pomyślany, aby możliwe było uchwycenie społecznych 
uwarunkowań recepcji reklamy na tle określonej hierarchii potrzeb 
konsumpcyjnych, oraz na tle gustów i upodobań oraz motywacji. Tak 
ustalony kierunek badań pozwala na pogłębioną analizę recepcji rekla
my. Z badań zagranicznych wiadomo bowiem, że zwrócenie uwagi na 

J) Spośród ogółu mieszkańców Krakowa w wieku od lat 18 wylosowano naj
pierw 1.000 osób, z których do badań włączono 800 osób, odliczając osoby chore, 
czasowo nieobecne, kaleki oraz osoby powyżej 65 roku życia. Warto zaznaczyć, że 
ogólna liczba mieszkańców Krakowa wynosiła (wg danych z Miejskiej Komisji 
Planowania Gospodarczego) około 492.100, w tym od 18 roku życia 338.1 tys. osób. 
Z tego wynika, że nasza próbka reprezentuje 338,1 tys. dorosłych mieszkańców 
Arakowa łącznie z Nową Hutą. 
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taką czy inną reklamę, przeczytanie jej i zapamiętanie nie zależą głównie 
od takich czy innych tricków reklamowych, .lecz mają swoje głębsze 
przyczyny psychologiczne i socjologiczne2). 

Osoby przeprowadzające badania terenowe na początku każdego wy
wiadu demonstrowały cztery rodzaje reklamy, a pod koniec sprawdzały 
stopień jej zapamiętania. Pomysł ten miał spełniać dwa główne zadania: 
p o p i e r w s z e chodziło o ustalenie w sposób eksperymentalny kto (ze 
względu na wiek, płeć, zawód i wykształcenie) w stosunkowo krótkim 
czasie może zapamiętać dany rodzaj reklamy nie będąc uprzedzony, że 
będzie się sprawdzało, ile reklam ktoś zapamięta i jak (dokładnie czy 
niedokładnie); p o d r u g i e , w ten sposób staraliśmy się skontrolować 
wiarygodność innych pytań kwestionariusza. 

W czasie wywiadów (czas trwania każdego wynosił przeciętnie 1,5 godz.) 
demonstrowano reklamy, pokazując informatorom pełne strony danego 
dziennika i tygodnika, a więc stwarzano sytuację zbliżoną do normalnej. 
Jest bowiem rzeczą jasną, że dostrzegalność określonej reklamy zależy 
od jej usytuowania na danej stronie gazety. 

Reklamy wytypowane do prezentacji należą do zasadniczych rodza
jów reklam zamieszczanych w naszej prasie : !). Dopiero szczegółowa 
analiza treści dzienników i tygodników pozwoliłaby wyodrębnić bar
dziej specjalne rodzaje reklam. Ogólnie można powiedzieć, że demon
strowano przykłady reklamy tekstowej i rysunkowej, a także mieszanej 
(rysunek plus tekst), z tym, że wśród reklam tekstowych był krótki 
(ale złożony dużą czcionką) tekst, a także notatka. Wśród reklamy gra
ficznej można wyróżnić rysunek dowcipny i neutralny. 

Zebrane dane pozwolą ustalić czy dostrzegalność reklamy zależy od 
jej rodzaju czy też od typu (i tytułu) gazety, czy wreszcie od innych 
czynników, takich jak np. wykształcenie, stopień czytelnictwa (czyta się 
stale lub dorywczo; dokładnie lub tylko pobieżnie itp.). Problemy te 
zostaną jednak omówione dopiero w całościowym opracowaniu wyników 
badań. 

Hipotetycznie przyjęliśmy, co zresztą potwierdziły badania, iż należy 
demonstrować reklamy zamieszczane w najbardziej czytywanych tytu
łach wśród mieszkańców Krakowa: w Echu Krakowa, Dzienniku Polskim 
i Gazecie Krakowskiej- a z tygodników w Przekroju, Przyjaciółce, Kobie
cie i Życiu i Dookoła Świata. 

Reklamowane towary to: margaryna, środki piorące i kosmetyki oraz 
hasła dotyczące czystości. Trudność w wyborze tematów reklam polegała 
na tym, że: 1) należało wybrać taki towar, który jest na rynku w dosta
tecznej ilości, ale który nie jest nabywany z nawyku i wobec tego re 
klama może zwrócić na siebie uwagę: 2) byliśmy uzależnieni od zlece
niodawców reklam (przedsiębiorstw i instytucji, które chciałyby pokryć 
koszta); 3) treść reklamy miała się odnosić zarówno do kobiet jak i do 
mężczyzn (nie każdej reklamy, lecz określonych reklam). 

Jeśli chodzi o pierwszy warunek należy zauważyć, iż badania zakoń
czone zostały 15 listopada 1962 r. kiedy rynek cechowała stabilizacja. 
Na przykład masła była ilość dostateczna, a więc reklama margaryny, 

2) por. Joseph W. N e w m a n : Motivation Research and Marking Management. 
Harvard University. Boston 1957, s. 51 i n. 

3) Demonstrujemy je w dalszej części opracowania. 
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zamieszczana równocześnie w kilku dziennikach i tygodnikach (wyżej 
wymienionych) w okresie kilkutygodniowym poprzedzającym badania, 
mogła „zadziałać". 

Okoliczność wymieniona w pkt. 2 niewątpliwie ograniczała w pewnym 
stopniu zamysł badawczy jednakże nie w takim, aby to podważało war
tość poznawczą badań. Dobranie reklam w taki sposób, aby mogły one 
w takim samym nasileniu odnosić się do mężczyzn jak do kobiet nie 
było możliwe do przeprowadzenia; w zasadzie tylko reklamy populary
zujące czystość i w mniejszym stopniu reklama margaryny adresowana 
była równocześnie do obu płci z wyraźnym uprzywilejowaniem kobiet. 

Należy zwrócić uwagę, że w badaniach naszych ograniczyliśmy się 
tylko do reklamy realizowanej w sposób odpłatny, przyjmując definicję 
ustaloną przez American Marketing Association, wg której reklama to: 
,,Każda płatna forma nieosobistej prezentacji i popierania idei, dóbr czy 
usług przez ściśle określoną osobę zainteresowaną" 4). Z tym zastrzeże
niem jednak, że demonstrowano zarówno reklamę jawną jak i ukrytą 
(w formie notatki informującej). 

Koncepcja teoretyczna badań zakładała również badania uzupełniające 
gustów i upodobań konsumpcyjnych na przykładzie wyboru określonego 
typu wnętrza mieszkalnego i elementów jego wyposażenia (przy pomocy 
demonstrowania ok. 60 zdjęć) oraz weryfikację odpowiedzi na niektóre 
pytania odnoszące się do reklamy. Ośrodek Badań Prasoznawczych będzie 
w stanie ten plan zrealizować dopiero w 1964 roku. 

II. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Z zaplanowanych 800 wywiadów zrealizowano 770, z tej liczby 756 wy
wiadów w pełni nadaje się do analizy socjologicznej. Struktura badanych 
przedstawia się następująco wg podziału na pracowników fizycznych 
i umysłowych oraz ich liczebności: 
P r a c o w n i c y f i z y c z n i : 
robotnicy wykwalifiko

wani 20,6% 
bierni zawodowo (pozo

stający na utrzymaniu 
„fizycznych" też renci
ści 13, P/o 

rzemieślnicy 9,3% 
robotnicy niewykw. 2,4% 
rolnicy 0.2% 

P r a c o w n i c y u m y s ł o w i : 
pracownicy administracji 

państwowej 19,8% 
usługi (prac. handlu) 8,7% 
inteligencja twórcza 6,6% 
prac. służby zdrowia 4,5% 
nauczyciele 4,2% 
uczniowie i studenci5) 2,9% 
bierni zawodowo (pozo

stający na utrzymaniu 
„umysłowych", też ren
ciści 

inni 
2,6% 
5, P/o 

Struktura płci: kobiety — 401 osób 53,04% 
mężczyźni — 355 osób 46,96% 

4) Janusz G. Z i e l i ń s k i : Big Business. Z problematyki nowych technik za
rządzania. KiW, Warszawa 1962 s. 121. 

5) Badaniami objęto osoby od lat 18 do 65. 



RECEPCJA REKLAMY PRASOWEJ 49 

Chociaż w badanej zbiorowości rolnicy i „chłopo-robotnicy" stanowią 
pozornie małą liczebność to jednak z podanego zawodu ojca wynika, 
że 4P/o badanych to synowie rolników, 26,45% — robotników, 17,98'Vo 
rzemieślników, a tylko 14,57% to synowie i córki pracowników umysło
wych, ziemian i innych grup. Dane te są ciekawym przyczynkiem do ilu
stracji problemu awansu społecznego i zawodowego mieszkańców Kra
kowa (łącznie z Nową Hutą). 

Struktura wykształcenia w % % przedstawia się następująco: 
analfabeci 0,26 
niepełne podstawowe 11,37 
pełne podstawowe 25,13 
niepełne średnie 14,41 
pełne średnie 28,73 
niepełne wyższe 5,95 
pełne wyższe 14,15 

Tak więc 48,83 proc. badanych to osoby z pełnym średnim i wyższym 
(niepełnym i pełnym) wykształceniem. 

Po omówieniu tych kilku najważniejszych cech badanej zbiorowości 
przechodzę do przedstawienia stanu czytelnictwa. Podkreślić trzeba, że 
spośród badanych 82,8% czyta przynajmniej jeden tygodnik, a 93,9% 6) 
przynajmniej jeden dziennik. 

Czytelnictwo dzienników 

Jak było do przewidzenia najwięcej badanych czyta Echo Krakowa — 
83,1%, Dziennik Polski — 64,0%, Gazetą Krakowską — 59,0%. (suma 
czytających jest wyższa od 100, gdyż niektórzy czytają równocześnie 
dwa lub trzy dzienniki). 

Dzienniki centralne czytane są w minimalnym zakresie: Trybuna 
Ludu — 2,1'%, Słowo Powszechne i Glos Pracy — 1,2%. Z badań wynika, 
że 93,91'% informatorów czyta przynajmniej jeden dziennik. Nie mo
żemy natomiast w obecnym stadium badań, odpowiedzieć ilu spośród 
tej liczebności badanych czyta wyłącznie jeden tytuł, a ilu dwa lub trzy 
tytuły. 

Jakie działy czytane są zawsze? 
W Dzienniku Polskim 41,0% czyta ,,kronikę krakowską", w Echu 

najbardziej czytaną rubryką jest „ze świata", „z kraju", kolumna ogło
szeń i ,,co słychać" (od 49,6 do 41,5%), w Gazecie Krakowskiej rubryka 
„ze świata"! „nasze miasto" (22,7%) i dział ogłoszeń (19,3%). We 
wszystkich tych dziennikach spośród ogłoszeń najczęściej czytane są te, 
które dotyczą „lokali", „pracy" i „kupna". Zbieżność ta jest bardzo cha-

,:) W końcowym opracowaniu będziemy mogli podać dane wskazujące, ilu bada
nych z tej liczby (82,8°'o) czyta wyłącznie jeden z tytułów, a ilu równocześnie dwa 
lub więcej. Tak więc będziemy mogli ustalić zarówno ekstensywnosc czytelnictwa 
(liczba tytułów przypadających na jednego badanego), częstotliwość czytelnictwa 
(jak często czyta poszczególny informator dany tytuł) oraz w dużym stopniu inten
sywność czytelnictwa (procent czytanych rubryk w stosunku do objętości kolumn 
i ich liczby). 

4 — Zeszyły Prasoznawcze 



50 RYSZARD DYONIZIAK 

rakterystyczna i niewątpliwie świadczy o wiarygodności uzyskanych 
danych. 

Z innych rubryk najczęściej wymieniano: program radia» telewizji, 
„nożycami przez prasę" (Dziennik Polski), „niedyskrecje światowe" (Ga
zeta Krakowska). 

Zadaniem naszym nie było ustalenie, jakie w ogóle rybryki są zawsze 
czytane, lecz zbadanie w jakim zakresie atrakcyjne są te z nich, które 
mogą zawierać bądź jawną- bądź ukrytą reklamę. 

Z Dziennika wybrano następujące 
odpowiedzi pozytywnych) : 

stałe działy i rubryki (obok 

kolumnę ogłoszeń 
kronikę krakowską 
„co nowego w PDT?" 
„w czasopismach" 
„pocztą od czytelników" 
„nożycami przez prasę" 

W Echu Krakowa: 

kolumnę ogłoszeń 
echo sportowe 
vkartki z kalendarza" 
„co słychać" 
„ze świata" 

— 13,6% 
— 41,9% 
— 25,4% 
— 18,6% 
— 22,8% 
— 32,8% 

(47,5%) 
(34,0%) 
(19,0%) 
(41,5%) 
(49,6%) 

W Gazecie Krakowskiej: 

kolumnę ogłoszeń 
„nasze miasto" 
„co słychać?" 
„nasz komentarz" 
„niedyskrecje światowe" 
„znaczki" 

(19,3%) 
(22,6%) 
(15,1%) 
(14,5%) 
(16,1%) 

(2,6%) 

„dziennik sportowy" 
„Lajkonik" 
„krótko z kraju i zagra

nicy" 
„imprezy dnia" 
„program radia i tele

wizji" 

„co, gdzie, kiedy?" 
„idąc ulicami Krakowa" 
„Echo dnia" 
„z kraju" 
„z nowości wydawn." 

„problemy" 
„przegląd czasopism" 
„sport" 
„ze świata" 
„czytelnicy" 
„kultura" 

— 26,7% 
— 14,7% 

— 38,2% 
— 36,4% 

— 40,7% 

(55,9%) 
(57,0%) 
(31,2%) 
(47,6%) 
(19,4%) 

(10,6%) 
(7,4%) 

(16,7%) 
(24,2%) 

(8,3%) 
(7,9%) 

Jakie wnioski nasuwają powyższe dane? Przede wszystkim widoczne 
jest duże zróżnicowanie odpowiedzi zarówno w obrębie tego samego 
dziennika, jak też między poszczególnymi tytułami. Z jednej strony 
wskazuje to na dość wyraźną selektywność czytelnictwa ze względu na 
treść, z drugiej strony — narzuca się obserwacje, że Echo Krakowa jest 
nie tylko najczęściej czytane ale również najgruntowniej. Poza tym, 
trzeba zauważyć, że ponieważ podajemy tu globalną liczbę odpowiedzi 
bez zróżnicowania na płeć i wiek, dane procentowe powyżej 15 procent 
w określonej grupie płci i wieku mogą stanowić w jej obrębie już dużo 
poważniejszy odsetek. 

Ponieważ jesteśmy przy dziennikach warto podać tu dane, które 
wskazują, jaki procent czytelników daje ogłoszenia i do jakich dzienni
ków. Otóż dawało je 33,9%, podobny procent (32,1) skorzystał z ogłosze
nia zamieszczonego w gazecie. Najczęściej dawano ogłoszenia do Echa, 
następnie do Dziennika i Gazety Krakowskiej. Z odpowiedzi na inne py-
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tania wynika, że w k a ż d e j czytanej gazecie przegląda dział ogłoszeń 
36,4% badanych, natomiast „ t y l k o w n i e k t ó r y c h " — 38,1'%, co 
jest cyfrą dość wysoką. 

Czytelnictwo tygodników 

Stopień czytelnictwa tygodników ukazuje poniższa tablica (podajemy 
tylko cztery tytuły, gdyż pozostałe czytane są w badanej zbiorowości 
w b. małym stopniu): 

Przekrój 
Przyjaciółka 
Kobieta i Życie 
Dookoła Świata 

Sta l e 7 ) 

42,7% 
21,4 
14,3 
8,1 

Od czasu 
do czasu 

13,9% 
12,0 
9,1 

12,3 

Razem 

5P,6% 
33,5 
23,4 
20,4 

Wytypowane przez nas rubryki czytane są w następującym stopniu: 

W Przekroju: 
„kronikę sądową" 
„myśli ludzi wielkich..." 
„rozmaitości" 
„demokr. savoir vivre" 
„listy o filmie" 

W Przyjaciółce: 
powieść 
nowelki 
modę 
„czytelnicy piszą..." 
„4 pory roku w kuchni" 

47,5% 
45.8% 
45.5% 
43,1% 
41,4% 

22,6%. 
21,8% 
19.2% 
18,7%. 
18,0% 

„Przekrój tygodnia" 
„modę" 
„co piszą inni" 
„kupić nie kupić" 
„czytać nie czytać" 

„na szerokim świecie" 
„żywy paragraf" 
„naszą encyklopedię" 
„ogłoszenia" 
„dział zagadek" 

38,4% 
37.8% 
29,2% 
26,4% 
19,8% 

13,3% 
12,4%) 
11.0% 
3,9% 
8,3% 

„dla każdego coś dobrego" 17,2%) 
Jeśli uwzględni się fakt, że 33,5% badanych czyta Przyjaciółkę i po

równa z wyżej cytowanymi danymi należy uznać, że tygodnik ten jest 
równie gruntownie czytany jak Przekrój (stale czyta go 42,7%, od czasu 
do czasu — 13,9%) z tym, charakterystyczne, że najwięcej osób czyta 
w Przyjaciółce powieść i nowelkę. 

W Kobiecie i Życiu: 
„rady i porady" 
„nasze przepisy 
„listy Karoliny" 
„kobieta od A do Z" 
„impertynencje" 

21.7% 
17.1% 
15,5% 

• ! ) / 13,7 
13,0% 

„w tym tygodniu polecamy" 12,2% 
„kocha, lubi, szanuje" 11,9'% 
„list tygodnia" 10,3% 
„szukajcie, może znajdzie

cie" 9.8% 
7) Przez „stałe" czytanie tygodników rozumieliśmy czytanie prawie każdego 

kolejnego numeru w okresie przynajmniej trzech miesięcy poprzedzających badania. 
Przez czytanie „od czasu do czasu" — czytanie nieregularne, co kilka tygodni 
w okresie przynajmniej półrocznym poprzedzającym badania. 

4* 
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Kobietę i Życie czyta 23,4% badanych (stale 14,3), wynika stąd, iż 
rubryki, w których mogą być zawarte treści reklamowe, mają duże po
wadzenie. Czytelniczki przywiązują zwłaszcza dużą wagę (w porównaniu 
do innych tygodników, nawet Przyjaciółki) do porad. Ciekawe wyniki 
mogłaby przynieść analiza treści tej rubryki; łącznie z badaniami socjo
logicznymi można by ustalić czy swoista treść czy też inne czynniki od
grywają tu istotną rolę. 

W Dookoła Świata 

„czytaj Filipka" 13,0% „literatura i życie" 8,6% 
„kino dla wszystkich" 11,8'% „księgarnia DŚ" 8,2% 
„pisze Teresa" 10,1% „quiz tygodnia" 7,3% 
„odpowiedzi z różnych szu- „ex libris pod wesołym 

flad" 9,3% molem" 6,5% 
Dookoła Świata czyta 20,4% (w tym stale 8,1%) 

Porównanie rozkładu głosów czytelników poszczególnych tytułów wska
zuje na wyraźne zróżnicowanie tematów, które są najchętniej czytane 
(osobny problem polegałby na ustaleniu czy zależy to od płci, wieku, 
wykształcenia, zawodu, czy też od sposobu podania treści oraz przywią
zania do pisma, co będzie możliwe do uwzględnienia w osobnym opra
cowaniu). Zróżnicowanie to wskazuje również na duże możliwości rekla
mowe wymienionych rubryk i to nawet wówczas, gdy rozkład głosów 
tylko w przybliżeniu uwzględniał atrakcyjność poszczególnych rubryk. 
Wymienienie określonej rubryki wskazuje przynajmniej na potencjalne 
zainteresowanie poszczególnymi działami tygodników i dzienników. 

Czy badania odnoszące się do dostrzegalności i czytelnictwa reklam 
potwierdzają naszą tezę, że przytoczone rubryki cieszą się dużą atrak
cyjnością i mogłyby zawierać treści reklamowe? Wydaje się, że tak. 

Problem recepcji reklam 

Przez recepcję rozumiemy: 1) dostrzeganie reklam (zarówno rysunko
wych jak i tekstowych i ich kombinacji); 2) czytanie reklam; 3) zapa
miętywanie reklam. 

Kwestionariusz został tak skonstruowany, aby można było nie tylko 
uzyskać odpowiedzi na te trzy pytania, lecz również, aby można było 
zweryfikować je przez porównanie zasięgu czytelnictwa, • przez zbadanie 
ocen na temat pożyteczności reklamy jako takiej, przez ustalenie jaki 
procent badanych jest w stanie wypowiedzieć się na temat tego jaki 
rodzaj reklamy mu się podoba a jaki nie i czy badani potrafią uzasadnić 
swoje stanowisko, a więc czy ocena atrakcyjności danej reklamy jest 
oparta na irracjonalnych przesłankach, czy też można ustalić jakieś 
regularności tu występujące. 

Na wszystkie te pytania uzyskaliśmy wartościowy materiał do po
równań. W ramach tego artykułu można jednak omówić te zagadnienia 
w sposób skrótowy, raczej sygnalizując zagadnienia niż dogłębnie je 
analizując. 
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1. D o s t r z e g a n i e r e k l a m 
Aby nie było wątpliwości jakie reklamy mam na myśli, ankieterzy 

demonstrowali informatorom reklamy, (których wzory zamieszczamy da
lej) zadając równocześnie pytanie: „Czy przeglądając jakiś dziennik lub 
tygodnik zwraca pan (pani) uwagę na takie oto ogłoszenia reklamowe?" 
Otrzymaliśmy odpowiedzi: 

TAK: 75,7% badanych; NIE: 23,9%; brak odp.: 0,4%. 
2. C z y t a n i e r e k l a m 

Tym informatorom, którzy udzielili pozytywnej odpowiedzi na powyż
sze pytanie zadano z kolei następne: „Czy czyta pan (pani) dokładnie 
treść reklam?". Odpowiedzi: 

TAK: 56,2%; NIE: 36,5°/o; brak odp.: 7,3%. 
Ponadto, aby mieć możliwość pogłębionej weryfikacji zadawano jeszcze 

inne pytanie: „Czy zwraca pan (pani )uwagę na podobne reklamy prawie 
zawsze, dość często, raczej rzadko?" (oczywiście na pytanie to mieli od
powiedzi tylko ci, którzy już uprzednio stwierdzili, iż zwracają uwagę 
na reklamy przeglądając tygodniki i dzienniki). Odpowiedzi: prawie 
zawsze: 29,8%; dość często: 22,2%; raczej rzadko: 21,6%; brak odp.: 2 ,1%. 

Tak więc okazuje się, że 52,0%> zawsze, a w każdym bądź razie często 
zwraca uwagę na reklamy prasowe i co najważniejsze, liczba ta pokrywa 
się z tymi, którzy czytają reklamy. Ponadto, jeśli dodamy do siebie 
wszystkie głosy na powyższe pytanie, okaże się, że suma głosów (73,6%) 
tych, którzy prawie zawsze, dość często i raczej rzadko zwracają uwagę. 
jest bardzo zbliżona do liczby głosów tych, którzy stwierdzili na początku, 
iż zwracają uwagę na reklamy (75,7%))3. Uzyskane odpowiedzi są więc 
wiarygodne. 
3. Z a p a m i ę t y w a n i e r e k l a m 

Problem ten staraliśmy się uchwycić dwojako przy czym oba te sposoby 
nawzajem się weryfikują. Zanim ankieter pokazał informatorowi reklamy 
zadawał pytanie: „A może pan (pani) zapamiętał treść lub rysunek jakiejś 
reklamy? Niech pan (pani) spróbuje sobie przypomnieć. Nawet fragment 
takiej reklamy mnie zainteresuje. Może to pan (pani) powiedzieć swoimi 
słowami, choć byłoby lepiej gdyby pan (pani) mógł sobie przypomnieć 
dosłownie treść. Rysunek reklamowy może pan (pani) opisać". (Wzory 
reklam demonstrowanych badanym reprodukujemy na stronach następ
nych — przyp. red.) 

Zadaniem badacza było dokładnie zapisać, co dany informator zapamię
tał. Następnie, pod koniec wywiadu, stawiano pj^tanie: „Na początku na
szej rozmowy pokazałem panu (pani) kilka reklam. Czy zapamiętał pan 
(pani) może ich treść przynajmniej w przybliżeniu? Niech się pan (pani) 
zastanowi". 

Te dwa pytania pozwalają nie tylko na zorientowanie się czy wystę
puje zbieżność w nasileniu odpowiedzi, lecz również pozwalają ustalić. 
czy wśród reklam zapamiętanych w naturalnych warunkach (pytanie 
pierwsze ) przeważają reklamy prasowe czy też inne, a także pozwalają 
stwierdzić eksperymentalnie (pytanie ostatnie) w jakim stopniu się za
pamiętuje reklamy. To znaczy czy ktoś przypomina sobie wszystkie cztery 
demonstrowane reklamy, czy też mniejszą ich liczbę i jaki rodzaj (lite
rową, rysunkową, czy w postaci notatki). 



RYSZARD DYONIZIAK 

CZTERY WZORY RE
KLAM (na tej i sąsiedniej 
stronie) jakie demonstro
wane były w czasie badań. 
Reprodukujemy je w pom
niejszeniu. Z lewej: rekla
ma literowa z Echa Kra
kowa (nr 238 s. 2). Z prawej: 
również literowa reklama 
z Echa Krakowa (nr 241, 
s. 4). Poniżej: reklama 
tekstowa z Przyjaciółki 

(nr 42, 1962). 

Z A W S Z E 

тштш DLA WSZÏSTKII 
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Reklama rysunkowa z Dzien
nika Polskiego (nr 241, s. 5). 

CZYSTOŚĆ 

Okazało się, że 54,1 badanych przypomina sobie jakąś reklamę (zapamię
taną kiedyś w naturalnych warunkach) natomiast demonstrowane na po
czątku wywiadu reklamy zapamiętało łącznie 77,5% badanych. 

DOKŁADNIE: NIEDOKŁADNIE: 
wszystkie cztery — 2 ,1% — 2,4% 
trzy reklamy — 4,2% — 4 , 1 % 
dwie reklamy — 15,5% — 21,6% 
jedną reklamę — 19,8% — 30,3% 

Jest rzeczą całkowicie prawidłową, że jeśli 77,5% badanych, nie wie
dząc, że będą o to pytani — zapamiętało demonstrowane im reklamy 
(416%) potrafiło dokładnie opowiedzieć treść), to jest również przeko
nywujące, iż 54 ,1% pamiętało inne reklamy, kiedyś gdzieś widziane, czy
tane lub słyszane). 

Dane te wskazują, iż badana zbiorowość w zdecydowanej większości 
r e a g u j e na reklamę. Toteż nic dziwnego, że na pytanie: „Jak pan (pani) 
sądzi, czy reklamy zamieszczane w naszych dziennikach i tygodnikach są 
w ogóle potrzebne?", uzyskano odpowiedzi: 

TAK: 93,8%; NIE: 4,4%; brak odpow.: 1,8%. 
Tak wysoki procent osób, które wskazują na potrzebę reklamy jest 

nietylko niespodzianką, lecz wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczne, 
które niektórzy działacze skłonni byli lekceważyć, o czym mieliśmy okazję 
się przekonać. Oznacza to również, że mieszkańcy Krakowa pragną dobrej 
informacji, która pozwoliłaby im na selekcję towarów będących na rynku. 
Dopiero jednak jakościowa analiza odpowiedzi (zawierać ją będzie opra
cowanie końcowe badań) pozwoli na wyodrębnienie różnych kategorii 
postulatów i ocen pod adresem reklamy. 

Wspomnieliśmy o dobrej informacji, której oczekują konsumenci. Czy 
oprócz reklamy, która może zawierać treści skłaniające do kupna (nie
zależnie od jakości towaru) konsumenci mają u nas możliwość, na podsta
wie obiektywnych danych dokonać przed zakupem selekcji towarów? Tak. 
Formą niejako kontroli jakości dostępną dla każdego konsumenta, jest 
tzw. znak jakości, (,,1" w trójkącie oznacza najwyższą jakość w skali kra
jowej, a ,,Q" w trójkącie — w skali międzynarodowej). Według danych ze 
stycznia 1962 (Dziennik Polski, nr 29 z 31. 1. 63) znak „pierwszej jakości" 
posiadało ok. 500 zakładów, w tym 40 spółdzielczych. Życie Warszawy 
poinformowało czytelników, iż „przewiduje się, że w roku bieżącym 
przedsiębiorstwa zgłoszą do badań i oceny 2-krotnie więcej wyrobów, ani
żeli w roku ubiegłym" 8) 

8) Nr 31 z 6 lutego 1963 r. 
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W związku z ukazywaniem się na rynku zwiększającej się z roku na rok 
ilości towarów opatrzonych znakiem jakości (uchwała Rady Ministrów 
z 11. XII. 1961 wprowadza obowiązek badania i oceny całych grup towa
rów) pragnęliśmy w naszych badaniach ustalić, jaki procent badanj^ch zna 
znak jakości (,,1" i ,,Q"). Informatorów najpierw pytano, czy wiedzą, 
że taki znak istnieje a jeśli odpowiedź była pozytywna ankieter pokazy
wał kilka różnych znaków ( na sześć cztery były mylące) i prosił o wska
zanie tych właściwych. Okazało się że zaledwie 12,8'3/o badanych wie, ja
ki symbol oznacza najwyższą jakość w skali krajowej, a 4,2:,/o w skaii 
międzynarodowej. Jak z tego wynika, ten ,,drogowskaz" jakości w mini
malnym tylko stopniu funkcjonuje obecnie jako czynnik selekcji towa
rów w interesie konsumenta 9). 

Jakie reklamy się podobają? 

Osobny problem to badanie ocen na temat tego jaki rodzaj reklamy 
najbardziej się podoba. W czasie wywiadów demonstrowano 12 reklam 
lecz nie od razu, aby wybór reklamy najbardziej się podobającej i naj
bardziej się nie podobającej (o to właśnie pytaliśmy) nie był zbyt trudny. 
Pokazywano informatorowi po trzy reklamy i skłaniano go, aby się wy
powiedział szerzej na temat każdej z nich. A oto rozkład głosów dotyczą
cych reklam oznaczonych symbolami I, II, III: 

Reklama 

0 o badanych 

podobała się p o d o ^ a się 

I 
II 

III 

15,6 
40,6 
36,6 

45 
22,6 
27,2 

W tym przypadku chodziło o porównanie reklamy w formie artykułu 
(reklama I) z ogłoszeniem tekstowym włamanym w dział ogłoszeń drob
nych (reki. II) i z reklamą trickową, zawierającą atrakcyjne zdjęcie 
(reki. III) z notatka na zdjęciu i w tekście numeru reprodukcje obok 
i str. 58). 

Pozornie wydawałoby się, że reklama w Przekroju (III) powinna się 
najbardziej podobać, tymczasem podobała się ona mniejszej liczbie bada
nych, a także większej liczbie się zdecydowanie nie podobała niż re
klama II. Czym tłumaczyć ten fakt? Część badanych wskazywało, że wolą 
krótką, dobrą informację od długich wywodów, które robią wrażenie, że 
chodzi o przekonanie na siłę czytelnika, aby daną rzecz kupował. Niewąt-

B) Wśród badanych 8,7°/» to pracownicy usług (pracownicy handlu). Otóż większość 
z nich również nie potrafiła dać pozytywnej odpowiedzi na pytanie czy zna krajowy 
bądź międzynarodowy znak jakości. 
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pliwie ten motyw dominuje. Jednakże pogłębiona analiza wymagałaby 
sprawdzenia czy te same osoby (pod względem cech demograficzno-społe-
cznych) w podobny sposób oceniały te trzy reklamy, czy też były to i n n e 
osoby, które z racji określonego wieku, płci i wykształcenia oraz zawodu 
stanowiły większość wypowiadających się na temat danej reklamy. 
W obecnym stanie badań nie możemy jeszcze na te pytania odpowiedzieć. 

REKLAMY demonstrowane bada
nym. Reprodukujemy w pomniej
szeniu. Z lewej: reklama I, tekstowa 
7. Przyjaciółki (nr 42, 1962. s. 14). 
Poniżej: reklama II, literowa z Echu 
Krakowa (nr 24(5, s. 4). Reklama III 

na stronie następnej. 

Chcesz się podobać? 
używał 

LUKSUSOWYCH 
KREDEK DO WARG 

mari/ 

»URODA« 
Produkowane z najlepszych su
rowców — przyjemne w smalcu 
i zapachu — dobrze rozciera
jące się — l;wa!e 

RÓWNIE DOBRE, 
JAK EFEKTOWNE 

Cena 35 i ł w oprawi« 
13 zł zapas 



Do 
RYSZARD DYONIZIAK 

Poniżej: reklama III. okładka Prze
kroju oraz obok proporcjonalnie 
pomniejszony tekst reklamy w środ

ku numeru (nr 914). 
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Druga grupa reklam (IV, V, VI — patrz niżej) uzyskała następujący 
-ozkład głosów: 

ü.,, badanvch 
Rek lama i j i . • n i e podobała się , , , N i podobała się 

IV 
V 

VI 

39,9 
35,3 
19,8 

24,9 
24,7 
42,2 

^'SSfelif^ 

ZNtf&> 

c z y s t o ś ć i q » i ç n i e « p l a m i ! 

• Ш coa^s îrcDScp 

Z A W S Z E 
TRZY REKLAMY propagujące czystość 
(w pomniejszeniu) . Powyżej z l ewe j : re 
k lama IV {Przekrój, nr 913). Powyże j : 
rek lama V {Echo Krakowa, nr 237). Z le
w e j : r ek l ama VI (Echo Krakowa, nr 241). 

W tym przypadku chodziło o porównanie trzech reklam propagujących 
czystość, przy czym spośród dwóch rysunkowych reklam, jedna miała ry
sunek dowcipny (IV. w Przekroju), który uzyskał najwięcej głosów, naj
mniej -— reklama literowa (VI w Echu). Przeważające motywacje: rekla
ma składająca się z liter (..czystość zawsze modna") jest zbyt uboga, li
ternictwo może zainteresować tylko osoby bardziej praktycznie wyrobione. 
Należy zaznaczyć, że obecnie interesuje nas jakie reklamy się podobają. 



60 RYSZARD DYONIZIAK 

inny natomiast problem to kwestia ich skuteczności 10). Jakaś reklama mo
że się nie podobać w stosunku do innej ale może ona być lepiej dostrzegal
na (tym bardziej, że w naszym przypadku była ona włamana w kolumna 
drobnych ogłoszeń). 

Trzecia grupa reklam (А, В, С — patrz niżej i strona sąsiednia) przy
niosła wyraźnie zróżnicowany rozkład głosów: 

Rek lama 

A 
В 
С 

podobała 

52,9 
10,2 
32,3 

i b a r 

się 

lanych 

nie 
podobała 

10,2 
66,5 
16,0 

się 

I «WS i*'J *J: 
Od l ewe j : r ek lama 
A (Przekrój, nr 913» 
oraz r ek l ama В 
(Przekrój, nr 915). 
Rek lama С na s u o -
lie sąsiedniej . Wszyst
kie w pomniejszeniu. 

'") , ,Skuteczność - ' nie jest pojęciem jednoznacznym; w szerokim znaczeniu obej
muje : dostrzeganie, czytanie ; w węższym — zapamię tywan ie ; w jeszcze węższym — 
akt kupna danego towaru pod bezpośrednim lub pośrednim w p ł y w e m rek lamy. 
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jUWMWVVW* 

а к d r o v i >'* 
! o, m c? f g s г у n а 

dod'jik!&f« mleko s v><J~ 

Reklama С (Przyja- i l^ -.o, 
ciólka, nr 40, 1962) , 

W ten sposób potwierdziła się obserwacja, że reklama w formie notatki 
(B) mniej się podoba, niż reklama rysunkowa. Obie reklamy rysunkowe 
(A i C) zawierają jednak identyczną treść; jeśli reklama A uzyskała zdecy
dowanie więcej głosów niż С to dlatego, że — jak wykazały oceny infor
matorów — ukazuje ona kobietę zadowoloną, dobrze ubraną, co świadczy 
o tym — zdaniem informatorów — że w domu tym panuje cios Latek 
i przyjemna atmosfera. Uzasadnienia te mają więc wyraźnie psycholo
giczne podłoże, zdradzając również pewne wartości wysoko cenione przez 
informatorów. Oczywiście szczególnie ważne będzie ustalenie, czy to głosy 
mężczyzn czy kobiet zadecydowały o tak korzystnym układzie głosów 
(ewentualnie czy inne cechy demcgraficzno-spoleczne). co uczynimy 
w opracowaniu końcowym. 

Ostatnia grupa demonstrowanych reklam dotyczyła kredek do warg 
(D, E, F — patrz str. 62). W tyrn przypadku chcieliśmy porównać Lizy ry
sunki bardzo zbliżone do siebie tematycznie i w minimalny :узо\ób róż
niące się tekstem. W ten sposób można będzie wyodrębnić w jakim 
stopniu efekt estetyczny decyduje o atrakcyjności, a w ja —rn sto}:,r.io, inne 
czynniki (psychologiczne lub socjologiczne). 
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Kredki do warg 
LUKSUSOWE 

nie sprawią zawodu 
trwale 

w modnych odcieniach 
produkowane z wysoko
gatunkowych surowców 

Kredki frur&da 

TRWAŁE, Я MODNYCH KOLORACH, 

PRODUKOWANE Z WYSOKOGATCTWCOWY-Ta 

SUROWCÓW - NIE SPRAWIA ZAWC:2 

Cena 3 9 z ł 

U R 0 0 A 

> 
most to WARS 

tUK5USBWE 

TRWMf 

W MODNYCH 

OOCIfHUCH 

PROOtUOWAM 

l WYSWO-

fiATUNKOWTCK 

SMOWCI)» 

U góry po lewej: reklama D 
(Przekrój, nr 915). Powyżej: 
reklama E (Dziennik Polski, 
nr 246). Z lewej: reklama F 
(Echo Krakowa, nr 239). Wszyst

kie w pomniejszeniu. 
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A oto zestawienie głosów: 

R e k l a m a 

D 
E 
F 

0, 

podobała 

28,6 
53,fi 
19,2 

0 b a d a n y c h 

się n ie 
podoba ła się 

30,8 
15,7 
40,3 

Podając dane cyfrowe przy każdej grupie reklam nie przypadkowo 
uwzględniamy zarówno procent tych, którym dana reklama się podoba 
i tych. którzy mają odmienne zdanie. Chodzi o zbadanie ważnej prawidło
wości: czy liczna stosunkowo grupa nie ma wyraźnie sprecyzowanego 
zdania. W omawianych przykładach tam gdzie reklama się zdecydowanie 
podoba, tylko mały procent ma odmienne zdanie. Oznacza to, że ogromna 
większość badanych ma zbliżony sposób oceny reklamy. Jest to nie
zmiernie ważne, gdyż świadczy również o podobieństwie u p o d o b a ń 
estetycznych, względnie podobieństwie m o t y w a c j i . Dzięki temu 
możliwe jest ustalenie prawidłowości występującej w ocenach. A znajo
mość prawidłowości pozwala odpowiednio dostosowywać się do upodobań 
konsumentów — czytelników prasy, daje więc narzędzie praktykom 
reklamy. Abstrahuję tu od ważnego zresztą problemu, cz}^ w reklamie na
leży się tylko dostosowywać do gustów, czy też kształtować je. Nasze 
badania, jak sądzę, wskazują, iż główny problem polega nie na tym, że 
mamy do wyboru: albo dać rysunek tandetny, który jednak „chwyci", 
albo dać rysunek na dobrym poziomie, ale wtedy jego wartość reklamowa 
będzie mniejsza. Uzyskane przez nas wyniki dowodzą, że forma reklamy 
(wyłączając notatki, które wyraźnie, niezależnie od tematu, cenione są 
nisko) nie odgrywa tak istotnej roli jak psychologiczna i socjologiczna 
jej zawartość. To znaczy do jakich uczuć się reklama odwołuje, do jakiej 
płci, do jakich wartości cenionych przez ludzi. A to można wTłaśnie ustalić 
na podstawie badań socjologicznych, Ilustracją tych rozważań, w pewnym 
stopniu, jest reklama E, która uzyskała w tej grupie najwięcej głosów. 
Nie reprezentuje ona dobrego poziomu estetycznego (co bynajmniej nie 
oznacza, że większość badanych ma zły gust estetyczny), ale odwołuje się 
do wrażliwości na sex oraz przedstawia przeciętną sylwetkę (aspekt socjo
logiczny). Podczas gdy twarz z reklamy D jest zbyt wyrafinowana dla 
przeciętnego czytelnika i stąd zapewne mniejszej ilości badanych podobała 
się. 

Obserwacje te traktujemy jako hipotezy interpretacyjne, które będzie 
można zweryfikować po ustaleniu różnego rodzaju zależności między 
strukturą płci, wieku, wykształcenia, zawodu itp. cech. Również w odręb
nym opracowaniu będzie można omówić zbieżności między oceną reklam, 
stopniem ich przeglądania, czytania i zapamiętywania, a hierarchią po
trzeb konsumpcyjnych .oraz typologią gustów na przykładzie urządzenia 
wnętrza mieszkalnego. 

Warto natomiast przytoczyć tu jeszcze dane, które wskazują czy kon
sumenci przy nabywaniu towarów, kierują się znakiem fabrycznym. 
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Znaczenie tego pytania polega na tym, że można ustalić współzależność 
między zapamiętywaniem r e k.l a m i zapamiętywaniem znaków firmo
wych i na tej podstawie opracowywać określoną politykę reklamową. 
Ponadto jest to ciekawy problem poznawczy na temat utrzymywania się 
stereotypów. Z punktu widzenia konsumenta znak fabryczny może być, 
podobnie jak znak jakości, synonimem dobrej jakości towarów, a więc 
może mu ułatwić selekcję towarów. Jest to o tyle ważne, że znajomość 
znaków jakości, jak już zaznaczyliśmy, jest minimalna. 

Na pytanie: „Czy pamięta pan (pani) nazwę (lub znak) jakiejkolwiek 
fabryki, której wyroby uważa pan (pani) za wyjątkowo dobre? 76,6% 
odpowiedziało „tak", 22,9% „nie", a 0,5% nie miało zdania. 

Okazuje się więc, że w świadomości zdecydowanej większości konsu
mentów jakość towarów wyraźnie kojarzy się z fabryką lub znakiem fa
brycznym. 

Inne pytanie: ,Czy kupując określone wyroby zwraca pan (pani) uwagę 
na firmę lub znak fabryki? Pozytywną odpowiedź dało 63,1% ogółu 
badanych, negatywną — 35,4%, nie miało zdania — 1,5%. 

Wynika stąd, że znajomość zakładu wytwórczego d e c y d u j e o świa
domym kupnie określonego towaru, jest więc czynnikiem selekcji towa
rów. Ważne jest także i to, że 35,4% nie kieruje się nazwą lub znakiem 
fabryki — są to więc potencjalni nabywcy, jeśli reklama do nich dotrze 
i skłoni ich do nabycia danego towaru. 

III. PODSUMOWANIE 

Omówione wyniki badań nad społecznymi uwarunkowaniami recepcji 
reklamy prasowej pozwoliły ustalić zasięg czytelnictwa tygodników 
i dzienników wśród ogółu mieszkańców Krakowa od 18 do 65 lat, ze szcze
gólnym uwzględnieniem czytelnictwa tych rubryk, które mogą zawierać 
jawne lub ukryte treści reklamowe. Następnie umożliwiły zbadanie zasię
gu dostrzegania, czytania i zapamiętywania reklamy, a także sprawdzenie 
czy występuje zbieżność w ocenach reklamy wśród większości badanych, 
co jest niezmiernie ważne do ustalenia, czy występują tu jakieś wyraźne 
prawidłowości lub przynajmniej regularności (jest to określenie słabsze 
niż „prawidłowość", która oznacza istnienie obiektywnych praw określa
jących przynajmniej ze statystyczną ścisłością występowanie zbieżności 
w ocenach). 

Okazało się, że szereg intuicji i obiegowych opinii na temat dostrze-
galności, czytelnictwa i zapamiętywania reklam nie da się utrzymać. 
Zbiorowość ludzi reagujących na reklamę (tzn. dostrzegających ją) jest 
liczniejsza niż przypuszczano (75,7%), wysoki odsetek pamięta reklamy 
(54,1) które kiedyś dostrzegł, zobaczył lub usłyszał. Osobny problem pole
gałby tu na zbadaniu, jaki typ reklamy najtrwalej się w pamięci utrzy
muje, czy reklama prasowa, telewizyjna, radiowa, filmowa, uliczna itp. 
(w 1964 roku podjęte zostaną badania przez piszącego te słowa nad recep
cją również reklamy radiowej i telewizyjnej). Porównanie tych różnych 
typów reklamy nie było celem obecnych badań. Jakościowa analiza odpo
wiedzi na niektóre pytania kwestionariusza pozwoli jednak w końcowym 
opracowaniu na wysunięcie odpowiednich hipotez, które będzie można 
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skonfrontować z wynikami badań psychologicznych, prowadzonych przez 
Ośrodek Badań Prasoznawczych. W każdym bądź razie nasze badania 
wskazują, że reklama wzbudza zainteresowanie u zdecydowanej wię
kszości badanych. 

Również liczna zbiorowość badanych czyta reklamy dokładnie — 56,2% 
tych, którzy zwracają uwagę na reklamy. Niezwykle ważne jest to, że 
93,8°/o informatorów uważa, że reklama jest potrzebna w naszych dzienni
kach i tygodnikach (niezależnie od takich lub innych zastrzeżeń w stosun
ku do aktualnie ukazujących się reklam). Okazało się przy tym, że nie 
są to opinie „ślepych o kolorach", gdyż 75,7u/o ogółu badanych przegląda 
reklamy, więc ma przesłanki, aby wypowiedzieć się na temat tego czy 
reklama jest w ogóle potrzebna. 

Także oceny dotyczące atrakcyjności reklamy obalają szereg potocznych 
opinii. A więc okazało się, że sam fakt, iż jakaś reklama ukazuje się 
w Przekroju nie oznacza jeszcze, że zostanie ona przyjęta pozytywniej niż 
podobna reklama w gazecie codziennej. Co więcej, nie sama treść i nie 
układ graficzny decydują o tym czy reklama się podoba, lecz zawarte 
w niej wątki psychologiczne i socjologiczne. To znaczy do jakich wartości 
cenionych przez ludzi odwołuje się reklama, z tym, że tych wartości nie da 
się a priori ,,wykoncypować". Trzeba badać daną zbiorowość, aby można 
ten zespół wartości uchwycić, gdyż jest on różny dla odmiennych grup 
wieku, płci, zawodu, wykształcenia. 

Okazało się także, że nie każdy rysunek reklamowy może konkurować 
z reklamą tekstową — przynajmniej nie każda grupa czytelników prasy 
przedkłada rysunek nad tekst, co też zależy od swoistych wartości uzna
wanych przez różne grupy badanych. 

Tak więc okazało się, że nie wystarczy się zastanawiać nad tym czy 
daną reklamę, aby była dostrzegalna, czytana i zapamiętywana należy 
wyłamać w kolumnę ogłoszeń czy nie, czy ma być tekstowa (w formie ogło
szenia i w formie artykułu) czy rysunkowa, czy ma ukazać się w ramce 
czy bez ramki, czy ma być duża czy mała (reklama z Przyjaciółki nr 40 
oznaczona С nie zdobyła więcej głosów od reklamy mniejszej, oznaczonej 
A, z Przekroju nr 913) czy ma być drukowana w dzienniku czy tygodniku, 
w ogólnopolskim czy wojewódzkim, regionalnym. Nie te czynniki decy
dują. I te obserwacje są chyba najważniejsze i to nie tylko dla praktyków, 
lecz również dla badaczy. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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SPROSTOWANIE W PRASIE, RADIU, 
TELEWIZJI I KRONICE FILMOWEJ 

Jest to skrót autoreferatu wygłoszonego podczas obrony pracy 
doktorskiej pod tym samym tytułem, przedstawionej i obro
nionej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Promotorem pracy był prof, dr J. Sawicki; recenzentami — 
prof, dr L. Lernell, prof, dr T. Cyprian i prof, dr M. Kafel. 
Zarówno opinie recenzentów jak i głosy dyskutantów wska
zały na wysokie walory naukowe tej pracy. Autorka, radca, 
Prezesa RSW „Prasa", współpracuje blisko z Pracownią 
Prawno-Prasową OBP, specjalizując się w zagadnieniach 

prawnych, związanych z prasą w Polsce i na świecie. 

I. 
Impulsem do podjęcia pracy na temat instytucji sprostowania stał się. 

głośny v/ kręgu ludzi związanych z prasą proces redaktora naczelnego 
Kuriera Szczecińskiego, oskarżonego o przestępstwo z art. 42 oraz art. 28 
dekretu o prawie prasowym z roku 1938. Ta, na pozór błaha sprawa, 
ukazała nagle, w sposób zgoła nieoczekiwany nieuregulowaną sytuację 
prawną pewnych dziedzin działalności prasy oraz obszerny zakres wią
żących się z tym zagadnień prawnych, politycznych i socjologicznych. 

Celem pracy zrodzonej z praktyki życia dziennikarskiego było podjęcie 
próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy, w jakim zakresie i w jakiej 
formie instytucja sprostowania, która powstała i rozwinęła się w innych 
warunkach ustrojowych, może i powinna znaleźć zastosowanie w krajach 
socjalistycznych. Czy jest ona w ogóle potrzebna tam, gdzie prasa spełnia 
nowe zadania i działa w odmiennych formach organizacyjnych? 

Wobec bardzo skromnej li teratury z dziedziny prawa prasowego 
w Polsce w ogóle, zarówno z okresu przedwojennego, jak i po wyzwo
leniu, a niemal całkowitego braku prac poświęconych specjalnie inst}^-
tucji sprostowania uważałam za konieczne włączenie do tej pracy sto
sunkowo obszernego materiału porównawczego, aby możliwie wyczer-
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pująco zobrazować stan ustawodawstwa, orzecznictwa i poglądów teore
tyków prawa zajmujących się tym zagadnieniem. Ze względu zaś na to, 
że sprostowanie wiąże się z całym szeregiem innych przepisów prawa 
prasowego i ze względu na specyficzną sytuację w tym zakresie w Pol
sce, rozpatrywanie prawa do sprostowania w oderwaniu od całokształtu 
stanu prawnego w tej dziedzinie byłoby nie tylko niekompletne i jedno
stronne, ale nie pozwoliłoby naświetlić w pełni politycznej i socjologicz
nej strony problemu. Stworzyło to potrzebę omówienia i zanalizowania 
w toku pracy również historii prawa prasowego w Polsce i jego stanu 
aktualnego. 

Prawo prasowe jest w Polsce dziedziną szczególnie zaniedbaną. W okre
sie międzywojennym obowiązywały niemal przez cały czas trzy różne 
systemy; przez trzy lata toczył się spór o moc obowiązującą dekretu 
z 1927 г., a jednolite prawo prasowe, dotychczas formalnie nie uchylone. 
weszło w życie niespełna rok przed wojną. 

Stan aktualny wiąże się z nie rozstrzygniętą dotąd kwestią zakresu 
mocy obowiązującej dekretu prasowego z 1938 г., kwestią mającą dla 
przedmiotu pracy istotne znaczenie. W praktyce, w latach powojennych 
dekret ten, oceniany w chwili wprowadzenia go jako kaganiec narzucony 
dziennikarzom i społeczeństwu, zaostrzający sankcje przeciw prasie 
i ograniczający poważnie jej wolność, nie był właściwie zupełnie stoso
wany i pozostawał martwą literą aż do roku 1959. 

Kiedy w roku 1959 skierowano do sądu przeciwko redaktorowi naczel
nemu jednego z dzienników akt oskarżenia o nie zamieszczenie sprosto
wania, sądy (kolejno: Powiatowy, Wojewódzki a wreszcie Najwyższy) 
stanęły wobec dylematu, czy dekret z 1933 r. nadal obowiązuje. Sąd 
Najwyższy nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie rewizji nadzwy
czajnej wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Woje
wódzkiego skazującego redaktora naczelnego Kuriera Szczecińskiego na 
zamieszczenie sprostowania i przekazał składowi siedmiu sędziów do roz
strzygnięcia następującą kwestię prawną, wymagającą zasadniczej wykła
dni ustawy: 

,,W jakim zakresie zachowują moc obowiązującą przepisy... prawa 
prasowego... a w szczególności, czy instytucja sprostowań przewidziana 
w tymże dekrecie może być stosowana w obecnych warunkach ustrojo
wych i obowiązującym stanie prawnym?" 

Mimo iż postanowienie to zapadło jeszcze 15 grudnia I960 г., Sąd Naj 
wyższy dotąd się nie wypowiedział i kwestia, czy przepisy dekretu 
z 1938 r. w ogóle, a w zakresie sprostowań w szczególności obowiązują, 
jest nadal otwarta. 

II. 

Aby podjąć próbę odpowiedzi na wymienione już na wstępie pytanie 
stanowiące zasadniczy cel pracy — c z y i n s t у t u с j a s p r o s t o-
w a n i a z n a j d u j e w n a s z y c h w a r u n k a c h u s 11' o j o w у с h 
u z a s a d n i e n i e , a jeżeli tak, aby znaleźć odpowiedź na pytanie dru
gie (związane pośrednio z kwestią mocy obowiązującej dekretu z 1938 г.), 
j a k a p o w i n n a b y ć f o r m a t e j i n s t y t u c j i , trzeba było 
w pracy wyjaśnić, czym jest instytucja sprostowania i naświetlić naj 
ważniejsze kierunki i etapy jej historycznego rozwoju. 

5* 
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1. Przepisy o sprostowaniach są zaledwie wąskim wycinkiem prawa 
prasowego, należą jednak do najważniejszych i najczęściej w praktyce 
stosowanych postanowień ustaw prasowych. Określają one przecież pe
wien stosunek prawny między prasą a społeczeństwem, nakładają obo
wiązki na obie strony i udzielają im wzajemnych uprawnień. Mają one 
więc podstawowe znaczenie zarówno dla twórców prasy (i to nie tylko 
dziennikarzy, ale i wydawców), jak i jej odbiorców, a więc praktycznie 
biorąc dla całego społeczeństwa. 

Ustawowe prawo do sprostowania w prasie jest instytucją znacznie 
młodszą aniżeli sama prasa — zrodziło się bowiem dopiero we fran
cuskiej ustawie prasowej z roku 1822 i wiąże się ściśle z przypadającym 
na ten okres rozwojem prasy i wzrostem jej znaczenia. Rosnące wpływy 
prasy unaoczniły jednak kryjące się w tej nowej sile niebezpieczeństwo 
naruszania interesów jednostki w sposób, wobec którego tradycyjne 
środki obrony — skarga karna o zniesławienie lub obrazę jednostki, albo 
zniewagę władzy jak również skarga cywilna mogły się okazać niewy
starczające. Powstanie nowej potęgi — prasy — stworzyło konieczność 
ustanowienia nowej formy ochrony prawnej tak jednostek jak i społe
czeństwa. Wolność i siła prasy bowiem nie mogą być identyfikowane 
z brakiem odpowiedzialności, przeciwnie — odpowiedzialność stanowi 
nieodzowny warunek i równoważnik tej wolności. Tym równoważnikiem 
stała się instytucja sprostowania. 

Co jednak sprawia, że — jak wykazała praktyka półtora wieku i jak 
świadczą o tym przytoczone w pracy poglądy wielu wybitnych teorety
ków prawa z różnych krajów — instytucja sprostowania jako środek 
ochrony jednostki wobec prasy posiada wyższość nad innymi formami 
dochodzenia swych praw? Składa się na to szereg czynników, wśród 
których największe znaczenie posiadają następujące: 

— prawo do sprostowania jest skutecznym narzędziem obrony, gdyż 
jest równie szybkie jak atak: 

— pozwala zainteresowanemu posłużyć się tą samą bronią, której 
użyto przeciw niemu; 

— przez zamieszczenie w tym samym czasopiśmie dociera do tego sa
mego kręgu osób co wiadomość, której dotyczy. 

Prawo to daje każdemu możność natychmiastowego podjęcia (bez zbęd
nych formalności) jeśli nie obrony, to przynajmniej stępienia ostrza 
ataku oraz złagodzenia skutków nadużycia przez prasę swej siły. Pozwala 
ono nie tylko sprostować błąd popełniony przez dziennikarza, lecz wpły
wa na zachowanie równowagi między potęgą prasy a prawem jednostki. 
Spełnia też niejako rolę mediatora pomiędzy organami informacji i kształ
towania opinii publicznej a społeczeństwem, przyczyniając się do zmniej
szania ilości procesów prasowych (mimo że formalnie zamieszczenie 
sprostowania nie odbiera możliwości dochodzenia swych praw na drodze 
sądowej). 

Zamieszczanie sprostowań przez prasę czyni zadość nie tylko potrze
bom poszkodowanego, ale całego społeczeństwa, którego prawo do rze
telnej informacji prasowej zostaje zabezpieczone przez to, że druga 
strona uzyskuje możność zabrania głosu na tym samym forum na zasa
dzie audiatur et altera pars. 
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Dodatnia rola, jaką spełnia sprostowanie, jest tak powszechnie uzna
wana, że nawet w krajach, w których nie jest ono objęte ustawą 
(np. Anglia) fakt dobrowolnego zamieszczenia sprostowania ma wpływ 
na wyrok sądów w sprawach cywilnych i karnych o zniesławienie. 

2. Analiza porównawcza sposobu uregulowania instytucji sprostowania 
w różnych ustawodawstv/ach wykazuje, że występują tu jakby dwa 
główne systemy, z których każdy przyjmuje co innego za podstawę 
prawa żądania zamieszczenia sprostowania: 

— P i e r w s z y to system przyjęty przez Francję i ustawodawstwa 
krajów wzorujących się na niej, w którym uprawnienie przysługuje 
„ k a ż d e j o s o b i e w y m i e n i o n e j l u b w s k a z a n e j ' " . W skraj
nym ujęciu (Francja) prawo to przysługuje nawet wtedy gdy interes 
osoby ..wymienionej lub wskazanej" nie został naruszony. System ten 
prowadzi do tego. że nawet wymienienie lub wskazanie związane z kry
tyką literacką lub artystyczną, a więc z oceną uprawnia do sprostowania. 
W większości krajów, które przyjęły tę zasadę sprostowanie nosi nazwę 
„odpowiedzi'' (droit de réponse). 

— System d r u g i wywodzący się z prawa niemieckiego i przyjęły 
m. in. w prawie węgierskim, jugosłowiańskim, w polskim dekrecie 
z 1938 r. oraz w obu powojennych projektach prawa prasowego, przyznaje 
prawo do sprostowania t y l k o o s o b i e z a i n t e r e s o w a n e j i na 
ogól ogranicza sprostowanie do faktów, wykluczając tym samym możność 
prostowania ocen. Instytucja oparta na tych zasadach nosi w dawniej
szych ustawach nazwę ..sprostowanie", w nowych spotyka się coraz 
częściej termin „wyjaśnienie," „przeciwstawienie" (Gegendarstellung). 
Ustawy austriacka i jugosłowiańska używają nazw,y ,,odpowiedź", mimo 
że uprawnienie przysługuje tylko osobie zainteresowanej i ograniczone 
jest do faktów. 

3. Większość ustawodawstw stosuje prawo do sprostowania jedynie 
w odniesieniu do prasy drukowanej, wyłączając z jego zasięgu inne 
formy masowej informacji jak: radio, telewizja i kronika filmowa. 

Zjawisko to można częściowo tłumaczyć faktem, iż znaczna część 
ustaw prasowych powstała w okresie, gdy druk był dla prasy jedyną 
formą przekazywania informacji, a sankcje związane z niezamieszcze-
niem sprostowania budzą sprzeciwy wobec prób interpretacji rozszerza
jącej. Znamienne jest, że ustawy socjalistyczne z ostatnich lat — wę
gierska i jugosłowiańska oraz projekty polskie — przyznają prawo do 
sprostowania nie tylko w odniesieniu do prasy w potocznym znaczeniu 
tego słowa. *) 

Są jednak i inne przyczyny, poza datą powstania tradycyjnych ustaw 
prasowych, które sprawiają, że nawet tam, gdzie podjęto próbę roz
ciągnięcia prawa do sprostowania na inne środki masowej informacji, 
problem nie został nigdzie w pełni uregulowany. 

Podstawowe trudności sprowadzają się m. in. do niemożności przedsta
wienia w toku procesu dowodu, jakim przy prasie drukowanej jest 
egzemplarz pisma zawierającego prostowaną wiadomość. Znacznie też 
częściej zdarza się w radio, a szczególnie w telewizji i kronice filmowej 

*) Jugosławia rozszerzyła zresztą pojęcie prasy tak dalece, że objęła nim rów
nież m. in. książki, katalogi, mapy, nuty itp. oraz rozciągnęła przepisy ustawy pra
sowej na płyty gramofonowe, taśmy magnetofonowe oraz filmy. 
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aniżeli w prasie drukowanej włączanie do audycji osób przypadkowych, 
co rozszerza poważnie krąg zainteresowanych. Na tym tle powstaje 
skomplikowany problem sprzeczności pomiędzy prawem jednostki do 
ochrony sfery jej interesów osobistych a obowiązkiem radia, telewizji 
i kroniki filmowej dawania społeczeństwu możliwie szerokiej aktualnej 
informacji. Dalsze trudności w rozciągnięciu instytucji sprostowania na 
inne środki masowej informacji poza prasą drukowaną wiążą się z ogra
niczoną możliwością dotarcia do tego samego kręgu odbiorców (co stanowi 
jeden z podstawowych celów sprostowania) i z trudnościami natury 
technicznej ustalenia objętości i formy sprostowania. Pewną rolę gra 
również specyficzna organizacja pracy radia, telewizji i filmu, która 
sprawia, że osoba formalnie odpowiedzialna za te środki masowej infor
macji faktycznie nie ma tych możliwości, jakie posiada w prasie druko
wanej redaktor naczelny (wzgl. odpowiedzialny) zapoznawania się z ma
teriałem przed opublikowaniem go. 

Czy należy jednak wobec tych trudności zrezygnować z usiłowań 
rozciągnięcia instytucji sprostowania i na inne formy prasy? Wydaje się, 
że nie należy. Siła oddziaływania tych środków zwiększa się stale, 
a wszystkie przesłanki, które przesądzają o roli instytucji sprostowania 
w prasie drukowanej i czynią zeń najbardziej skuteczną ochronę jed
nostki, znajdują w pełni zastosowanie w odniesieniu do radia, telewizji 
i kroniki filmowej. 

III. 

W krajach socjalistycznych przekonanie o znaczeniu instytucji sprosto
wania dla jednostki, społeczeństwa, a wreszcie dla samej prasy toruje 
sobie drogę powoli. Przez szereg lat zagadnienie sprostowania nie odgry
wało praktycznie rzecz biorąc żadnej roli. Zjawisko to wiązało się z ogra
niczeniami stawianymi w tych latach krytyce i z tendencją do fetyszy-
zowania każdej wypowiedzi prasy, z fałszywym poglądem, że nic z tego, 
co zamieszczono w prasie, nie podlega dyskusji. Ostatnie lata przy
niosły poważne zmiany w tym zakresie, czego dowodem są zarówno wy
dane niedawno ustawy: węgierska, jugosłowiańska, rumuńska jak i prace 
nad instytucjami prawa prasowego w Polsce. 

Argumenty decydujące o niemal powszechnym uznawaniu wartości 
instytucji sprostowania znajdują zastosowanie i w naszych warunkach. 
Życie pokazuje zresztą, że coraz większa ilość redakcji sama dochodzi 
do przekonania, iż sprostowanie błędnej informacji nie tylko nie obniża 
autorytetu prasy, ale przeciwnie pogłębia zaufanie do niej i wiąże z nią 
ściślej czytelnika. Dowodem tego są wprowadzane w "wielu naszych 
pismach specjalne stałe rubryki, w których publikowane są wyjaśnienia 
czytelników. Oczywiście taki wycinkowy i uzależniony od dobrej woli 
redakcji tryb nie rozwiązuje sprawy, ale potwierdza społeczną potrzebę 
ustawowego uregulowania instytucji sprostowania. 

IV. 

Pozytywna odpowiedź na pytanie, czy instytucja sprostowania może 
i powinna być stosowana w krajach socjalistycznych, pozwala przejść 
do rozważenia drugiego podstawowego zagadnienia wynikającego z pracy; 
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jakim warunkom powinna odpowiadać instytucja sprostowania w naszym 
ustroju? 

1. Przed przystąpieniem do analizy tego problemu trzeba jednak 
powrócić do kwestii możliwości stosowania w naszych warunkach prze
pisów o sprostowaniu zawartych w dekrecie z 1938 r. 

Wiele względów przemawia przeciw temu, aby tę część dekretu uznać 
za obowiązującą: 

— Rozważać można tylko moc obowiązującą całości przepisów regulu
jących zagadnienie sprostowania, wśród nich zatem i sankcje grożące 
za niezamieszczenie w postaci „konfiskaty każdego numeru czasopisma, 
który ukaże się po terminie określonym w wyroku do ogłoszenia, aż do 
czasu umieszczenia ogłoszenia." Nie ma chyba potrzeby uzasadniać, że 
konfiskata prasy jako sankcja za niezamieszczenie sprostowania jest 
w naszym ustroju nie do przyjęcia. W tym stanie rzeczy jednak przepisy 
dekretu z 1938 r. o obowiązku zamieszczenia sprostowania stają się 
„lex imperfecta". 

— Zakaz „zamieszczania uwag w tym samym numerze" przy jedno
czesnym obowiązku zamieszczenia każdego sprostowania odpowiadają
cego wymogom formalnym bez względu na jego prawdziwość. Może to 
(podobnie jak w cytowanym już, a omówionym w pracy przypadku 
Kuriera Szczecińskiego) niweczyć całą skuteczność krytyki prasowej; 

— Zbyt krótki jak na nasze warunki techniczne termin dla zamiesz
czania sprostowań; 

— Nakaz zamieszczania ,,w tym samym miejscu i takim samym dru
kiem oraz pod równie widocznym nagłówkiem" może stwarzać dla prasy 
poważne trudności. Interes prostującego może być zabezpieczony i przy 
fóardziej elastycznym ujęciu tej sprawy; 

— Możliwość zamieszczania sprostowań o nieograniczonej objętości 
pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty. Takie rozwiązanie, od 
którego większość ustaw prasowych na świecie dawno odeszła, stoi w za
sadniczej sprzeczności z zadaniami i organizacją naszej prasy. 

Wydaje się, że przytoczone argumenty pozwalają na wysunięcie 
wniosku, iż instytucja sprostowania w brzmieniu ustalonym przez de
kret z 1938 r. nie powinna być w obecnych warunkach stosowana. 

2. W naszej literaturze prawniczej nie negowano potrzeby samej 
instytucji sprostowania, starając się ją tylko dostosować do naszych 
warunków. Jedni próbowali znaleźć rozwiązanie na płaszczyźnie karno-
-prawnej w ramach zniesławienia lub zniewagi. Inni przenosili zagadnie
nie do dziedziny cywilno-prawnej i szukali rozwiązania w szerszym 
stosowaniu ochrony na podstawie art. 11 p.o.p.c. 

Skoro więc stosowanie przepisów o sprostowaniach, tak jak są ujęte 
w dekrecie z 1938 r. nasuwa szereg istotnych zastrzeżeń, to powstaje 
pytanie, jakim wymogom powinna odpowiadać instytucja sprostowania 
uwzględniająca zadania i organizację prasy socjalistycznej, chroniąca 
jednostkę przed nadużyciem wolności słowa przez prasę, a społeczeństwo 
przed dezinformacją? 

Najważniejszym problemem wydaje się być zabezpieczenie prasy 
przed obowiązkiem zamieszczania sprostowań obiektywnie nieprawdzi
wych li tylko dlatego, że odpowiadają wszystkim wymaganiom formal
nym stawianym przez ustawę. 
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Nie bez znaczenia, jeśli idzie o odczucie czytelników, słuchaczy i wi
dzów, jest też sprawa nazwy omawianej instytucji. Wydaje się słusznym 
zastąpienie w naszych warunkach określenia „ s p r o s t o w a n i e", któ
re niejako z góry zakłada błąd prasy i rację prostującego, terminem 
„ w y j a ś n i e n i e " , przyjętym zresztą przez oba powojenne projekty 
polskie. 

Uprawnienie to powinno przysługiwać w odniesieniu do wszystkich 
podstawowych aktualnie środków masowej informacji, a więc poza prasą 
drukowaną również i do audycji radiowych, telewizyjnych oraz kroniki 
filmowej. 

Reasumując, można stwierdzić, że uznając słuszność stosowania i u nas 
zasady audiatur et altera pars nie powinno się jej jednak realizować 
w formie mogącej stanowić dotkliwe obciążenie dla prasy i utrudniającej 
prasie wykonywanie swych zadań. 

3. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jakim wymogom powinna by 
odpowiadać instytucja sprostowania w naszych warunkach, należy na 
zakończenie rozważyć kwestię, która wiąże się ściśle z projektem prawa 
prasowego z 1960 г., a mianowicie: czy prawo do sprostowania powinno 
przy sługi wać w każdym wypadku naruszenia interesu, czy też, jak to 
przewidywał projekt z 1960 г., jedynie w wypadkach zniesławienia? 
Skala uprawnień do korzystania z instytucji sprostowania jest w różnych 
ustawodawstwach bardzo różna — od najszerszego, przysługującego we 
Francji „każdemu wymienionemu lub wskazanemu" aż do stosunkowo 
wąskiego kręgu bezpośrednio zainteresowanych i to jedynie w odniesie
niu do faktów. Żadna jednak z tych form nie zamyka drogi do żądania 
zamieszczenia sprostowania w niezwykle w praktyce częstych wypad
kach, kiedy wiadomość opublikowana w prasie nie mając znamion prze
stępstwa, nie będąc zniesławieniem narusza mimo to interes osoby, której 
dotyczy. Nie można zapominać, że osobą zainteresowaną w sprostowaniu 
wiadomości jest nie tylko pokrzywdzony w rozumieniu prawa karnego, 
ale każdy w czyje moralne lub materialne interesy godzi wiadomość — 
informacja prasowa. Ograniczenie instytucji sprostowania do wypadków 
zniesławienia podważa podstawową zasadę instytucji sprostowania — 
udzielenia głosu na równych prawach drugiej stronie. 

V. 

Ani sankcje karne grożące za nadużycie na łamach prasy wolności 
słowa, ani też przepisy prawa cywilnego, nie stanowią dostatecznej 
ochrony praw jednostki wobec prasy. Proces cywilny daje tylko zadość
uczynienie materialne; proces karny nadaje błahej nawet sprawie, mo
gącej wyniknąć z niezawinionego błędu lub nieporozumienia, niepożą
dany rozgłos. Sprawa karna odświeża w pamięci ludzkiej zapomniane 
już na ogół zarzuty podniesione w prasie, wyrok skazujący nie zawsze 
jest w opinii publicznej rehabilitacją skarżącego. Jakkolwiek zresztą usi
łowałoby się interpretować w sposób rozszerzający możliwość obrony 
przez jednostkę swych praw wobec prasy na drodze sądowej — karnej 
czy cywilnej, to zawsze pozostanie szeroki margines takich spraw, 
w których brak będzie podstaw zarówno do wszczęcia sprawy karnej, 
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jak i cywilnej, a w których mimo to żywotne interesy jednostki zostały 
dotkliwie naruszone. 

Świadomość tego stanu rzeczy zrodziła instytucję sprostowania, jedyny 
w swoim rodzaju instrument pozwalający jednostce podjąć natychmiast, 
bez zwłoki, walkę o swe prawa tą samą bronią i w tej samej formie, 
w jakiej te prawa naruszono. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń kilkudziesięciu państw można 
twierdzić, że instytucja sprostowania, która udziela głosu na równych 
prawach obu stronom i przyczynia się do zapewnienia obiektywnej infor
macji, jest potrzebna i że służy zarówno interesom prasy, jednostek jak. 
i całego społeczeństwa. 



D Y S K U S J E 

JERZY PARZYŃSKI 

PRASA i DZIENNIKARZE 
W PROJEKCIE KODEKSU KARNEGO 

Projekt nowego kodeksu karnego zawiera przepisy związane 
bezpośrednio z pracą dziennikarską. Niektóre z nich, 
w brzmieniu proponowanym przez projekt kodeksu, wnoszą 
daleko idące zmiany w praktykę zawodu dziennikarskiego 
i iv ogóle w dziedzinę stosunków społecznych związanycli ze 
środkami masowej informacji. Jak dotychczas w środowisku, 
dziennikarskim nie podjęto dyskusji na ten temat. Inicjuje 
ją ten artykuł dziennikarza i prawnika zarazem, kierownilca 

Pracowni Prciuno-Prcsowej OBP. 

Dyskusja nad projektem nowego kodeksu karnego zatoczyła bardzo 
szerokie kręgi. Na temat poszczególnych koncepcji i sformułowań pro
jektu polemizują" przedstawiciele naukowego świata prawniczego, roz
trząsają tekst prawnicy-praktycy; nawet w środowiskach niezwiązanych 
zawodowo z prawem i wymiarem sprawiedliwości, wśród aktywistów 
organizacji społecznych, związków zawodowych, młodzieży akademic
kiej itp. wokół treści przyszłego kodeksu nie brak żywych dyskusji — 
i namiętnych dyskutantów. 

Słabiej natomiast stosunkowo rozlegał się w tych dysputach głos dzien
nikarzy. Dziennikarzy, jako reprezentantów określonego z a w o d u , któ
rego podstawowe — kardynalnie ważne społecznie — problemy znalazły 
odbicie i unormowanie w projekcie nowej ustawy karnej . Zjawisko „mil
czenia dziennikarskiego", niedostatek merytorycznych wypowiedzi dysku
syjnych ze strony ludzi prasy, jest tu niewątpliwie jakąś rażącą, niewy
tłumaczalną anomalia społeczną. Społeczną dlatego, że przyszłe rozwią
zania normatywne, jakie proponuje projekt kodeksu karnego, nie są i nie 
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będą li tylko jakąś dziennikarską sprawą wewnątrz-zawodową. Kon
sekwencje bowiem tych rozwiązań — z prasoznawczego punktu widze
nia — rzutować mają nie tylko na t w ó r c ę prasy, ale i na w y t w ó r 
jego pracy — oraz s k u t k i . 

Nie bez znaczenia wreszcie dla istoty dyskusji dziennikarskiej pozosta
wać musi fakt, iż projekt kodeksu karnego jest pierwszym tego rodzaju 
aktem poświęcającym tak wiele uwagi problematyce prasowej, „sumując" 
niejako w niektórych unormowaniach stanowiska doktryny i judyka-
tury — oraz różne rozproszone w innych obowiązujących aktach ustawo
wych przepisy karne. 

Prawna struktura prasowych wydawnictw, normatywna ochrona pu
blicystyki, prawna sytuacja zawodu dziennikarskiego oraz inne problemy, 
wiążące się z prawnym położeniem prasy w Polsce znajdują się nie od 
dziś w polu zainteresowań prasoznawców. Znaczny zakres tych zaintere
sowań skupia się wokół prawa karnego, jako tej gałęzi prawa, która 
swjrm funkcjonowaniem zabezpiecza węzłowe zadania, spełniane przez 
prasę i inne środki masowej informacji w społeczeństwie. Prawo karne 
bowiem : 

1) chroni interesy polityczne państwa ludowego w przypadku naru
szenia ich przez przestępne użycie środków masowej informacji; 

2) określa ramy i gwarancje swobody krytyki i publicystyki prasowej; 
3) ochrania opinię publiczną przed dezinformacją prasową lub przed 

działaniem przez prasę na szkodę prawa względnie dobrych obyczajów; 
4) zabezpiecza prawidłowość wykonywania zawodu dziennikarza; 
5) zapewnia jednostce obronę jej praw osobistych w razie naruszenia 

tych prawr przez prasę. 
Niezwykła ważność i doniosłość społeczna każdej z tych sfer chronio

nych przez prawo karne nie wymaga dodatkowych uzasadnień. Dlatego 
to projekt aktu ustawodawczego, mającego tak wielostronne problemy 
związane z działalnością prasy rozpatrywać i normować na płaszczyźnie 
prawa karnego, stać się musi przedmiotem szczególnie troskliwych, 
wnikliwych badań prasoznawczych — zarówno jeśli chodzi o ogólne 
koncepcje teoretyczne wyrażane tu przez komisję kodjmkacyjną — jak 
i praktyczne doświadczenia warsztatu dziennikarskiego. 

Bez przeanalizowania zaś genezy, „rodowodu" poszczególnych tu pro
ponowanych rozwiązań normatywnych, bez egzegezy ich tekstu, rozważe
nia strony celowościowej danych przepisów — trudno o konstruktywne 
wnioski. Zacznijmy zatem od „rodowodu" tych norm i zasad, jakie — 
z myślą o problematyce prasowej — znalazły swe miejsce w treści projek
tu nowego kodeksu karnego. 

Dotychczasowa — a więc i obecnie jeszcze istniejąca — sytuacja ustawowa w tej 
dziedzinie przedstawiała się w sposób dość skomplikowany. Różnymi drogami 
bowiem dochodzie musieli autorzy projektu do swych tez i sformułowań, rozmaite 
akty normatywne i przepisy miały tu być odskocznią. Wyliczając przykładowo 
podstawowe akty normatywne, jakie autorzy projektu kodeksu karnego brać 
musieli pod uwagę, wymienić należy przede wszystkim kodeks karny z 1932 r. oraz 
dekret o prawie prasowym z 1938 г., а ponadto także odpowiednie przepisy dekretu 
z 13. VI. 1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
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państwa czyli t, zw. „małego kodeksu karnego" 1), ustawę z 29. XII. 1950 o obronie 
pokoju2) dekret z 5. VIII. 1949 o ochronie wolności sumienia i wyznania3) dekret 
z 5. VIII. 1946 o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy. Publikacji i Wido
wisk4) ustawę o łączności z 31. I. 1961, ustawę z 10. VII. 1952 o prawie autorskim5), 
dekret z 26. X. 1949 o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej "), a wreszcie 
kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 30 z 1960 •— z późniejszymi 
zmianami.) 

Kodeks z 1932 r. — jako podstawowa tu ustawa karna materialna — dość wyraź
nie zakreślał w kwestiach nas interesujących zwłaszcza ogólne granice sfer interesu 
publicznego względnie prywatnego przy tzw. przestępstwach popełnianych przez 
oświadczenie lub wypowiedź. Przekroczenie tych granic pociągało za sobą penali
zację publicznej wypowiedzi, w tym wypadku więc również i penalizację publicznej 
wypowiedzi prasowej. 

Do tej grupy przestępstw zaliczono m. in. szerzenie szkodliwej lub kłamliwej 
propagandy, karalne w obowiązującej ustawie karnej z 1932 г., jako czyn z art. 104 

1) W szczególności art. art.: 
Art. 9. „Kto publicznie rozpowszechnia wiadomości, dokumenty lub inne dane, 

dotyczące obrony Państwa lub jego sił zbrojnych, których rozpowszechnianie może 
zagrażać interesom obrony Państwa albo co do których wydany został zakaz roz
powszechniania — podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 22. Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szko
dę interesom Państwa Polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów — 
podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu. 

Art. 23 § 1. Kto rozpowszechnia lub w celu rozpowszechniania sporządza, prze
chowuje lub przewozi pisma, druki lub wizerunki, nawołujące do popełnienia zbro
dni lub pochwalające zbrodnię, lub których treść ma pozostawać tajemnicą wobec 
władzy państwowej, albo które zawierają fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić 
istotną szkodę interesom Państwa Polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych 
organów •— podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 28. Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża Naród Polski albo Państwo Pol
skie w okolicznościach mogących wywołać szczególne zgorszenie lub oburzenie — 
podlega karze więzienia do lat 10. 

Art. 30. Kto publicznie nawołuje do waśni narodowościowych... lub rasowych albo 
je pochwala — podlega karze więzienia do lat 5." 

2) Art. 1. „Kto słowem lub pismem, za pośrednictwem prasy, radia, filmu lub 
w jakikolwiek inny sposób uprawia propagandę wojenną, popełnia zbrodnię prze
ciwko pokojowi — i podlega karze więzienia do lat 15." 

3) Art. 6. „Kto publicznie nawołuje do waśni na tle religijnym albo je pochwa
la — podlega karze więzienia do lat 5. 

Art. 7 § 1. Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża grupę ludności albo poszcze
gólną osobę z powodu przynależności wyznaniowej, przekonań religijnych lub bez
wyznaniowości — podlega karze więzienia do lat 5 lub aresztu." 

4) Art. 6a. „Kto uchyla się od nadzoru lub kontroli, określonych w niniejszym 
dekrecie albo w przepisach wydanych na jego podstawie — podlega karze aresztu 
do 1 roku albo karze grzywny do 10.000 zł. lub obu tym karom łącznie." 

5) Art. 59 § 1. „Kto przywłaszcza sobie cudze autorstwo — podlega karze aresztu 
do lat dwóch i grzywny do 50.000 zł albo jednej z tych kar. 

§ 2. Kto w inny sposób narusza cudze prawo autorskie w celu osiągnięcia ko
rzyści materialnej lub osobistej — podlega karze aresztu do jednego roku i grzyw
ny do 30.000 zł lub jednej z tych kar. 

Art. 60. W sprawach o przestępstwa przeciw prawom autorskim sąd może na 
żądanie pokrzywdzonego zarządzić ogłoszenie wyroku na koszt skazanego." 

6) Art. 3. 1. „Kto nie będąc do tego uprawniony zbiera, przechowuje, ujawnia 
lub ogłasza wiadomości, dokumenty lub inne przedmioty, stanowiące tajemnicę 
państwową — podlega karze więzienia do lat 10.... 3. Jeśli sprawca czynu określo
nego w ust. 1... działa nieumyślnie — podlega karze więzienia do lat 3 lub' 
aresztu." 
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(rozpowszechnianie , w celu osłabienia ducha obronnego społeczeństwa w czasie 
wojny lub w okresie grożącej wojny, wiadomości mogących ducha tego osłabić), 
z ar t . 109 rozpowszechnianie przez obywate la polskiego za granicą publ icznie n ie 
p r awdz iwych wiadomości , w celu szkodzenia in te resom P a ń s t w a Polskiego) — czy 
też z ar t . 156 (publiczne nawo ływan ie do n iepos łuszeńs twa lub przeciwdzia łania 
u s t a w o m — lub p r a w n y m rozporządzeniom władzy) . 

Broniąc społeczeństwo przed szkodliwą dezinformacją — jako p rzes tęps twem 
u m y ś l n y m — mogącą wywołać niepokój publiczny, określoną w us tawie ka rne j 
z 1932 г., j ako wys tępek z art . 170 wzgl. 171 — p r o k u r a t o r mógł pociągnąć do odpo
wiedzialności dziennikarza , którego publ ikac ja p ra sowa nosiła znamiona właśn ie 
takiego czynu. W konflikt z p r a w e m ka rnym, chron iącym p r a w a obywate l i do 
t a j emnic własnych , wchodzi dziennikarz , jeśli do swej publ ikacj i — bez względu n a 
jej t reść i formę — wykorzys tu je mater ia ły , uzyskane w drodze czynu określonego, 
j ako wys tępek z ar t . 253 к.к. z 1932 r. Kodeks k a r n y z 1932 r. penal izuje też roz
powszechnian ie publ icznie — a więc również i za poś redn ic twem prasy — wia 
domości z dochodzeń lub ś ledztwa przed rozprawą główną, a bez zezwolenia władzy 
prowadzącej dochodzenie lub ś ledztwo; k a r a n e jest też rozpowszechnianie w iado
mości z ta jnej rozprawy sądowej (art. 159). 

Nieco inny typ przes tęps tw s tanowią w kodeksie z 1932 r. czyny, j ak ich mógł 
dopuścić się dz iennikarz w związku z swą działalnością publikacyjną, a k tóre 
okreś lone zostały, j ako przes tęps twa z ar t . 127 lub 132 k.k. — Normy te chroni ły 
władze , urzędy, wojsko, u rzędników itp. przed zn iewagami i obrazami , przewidując 
w tymże cyt. ar t . 132 ściganie sp rawców obrazy u rzędn ika już nie z oskarżenia 
p rywa tnego (jak np. z ar t . 256 tegoż kodeksu) — lecz publ icznego 7)-

Kwest ią dla siebie osobną są też w us tawie z 1932 r. czyny, określone jako 
rozdział X X X V I I I — „Zniewagi"' (art. 255 i 256). P rzes t ęps twa te, jako wiążące się 
z zagadn ien iami kry tyki w ogóle, a k ry tyki p rasowej w szczególności, s tały się 
w okresie powo jennym przedmio tem gorących dyskusji i rozważań dok t ryna lnych — 
oraz szerokich komenta rzy judyka tu ry . F u n d a m e n t a l n y m tu — ze s t anowiska do
k t r y n y socjalistycznego p r a w a karnego — stać się musia ło rozstrzygnięcie p rob lemu: 
k iedy m a m y przed sobą zarzut n iekara lny , k ry tykę zgodną z celami i założeniami 
społecznego ustroju p a ń s t w a ludowego, umożliwiającą rozwój socjalno-gospodarczy, 
pokonującą przeżytki , piętnującą i zwalczającą wadl iwości na drodze budowy 
socjal izmu — a kiedy m a m y do czynienia z k a r a l n y m za rzu tem zniesławiającym, 
odpowiada jącym tu n o w y m treściom dyspozycji ar t . 255 k.k.? 

L in ia graniczna, ba r i e ra oddzielająca te d w a k rańcowo różne z jawiska społeczne: 
działalność w interes ie publ icznym pożyteczną — od wys t ępku zniesławienia, była 
ba rdzo de l ika tn ie zarysowana, t r u d n a niekiedy do uchwycenia . A przecież przy tej 
właśn ie kontras towości p rob lemu — s t awa ła się zagadn ien iem wagi kap i t a lne j 8 ) . 

7) Zwrócić tu należy uwagę, że p rzypadki pope łn ian ia przez dz iennikarzy •— 
w związku z ich działalnością zawodową — przes tęps tw, przynależnych do grupy 
wymien ione j powyżej , są ostatnio w Polsce szczególną rzadkością. Badan i a nad 
p rob lematyką procesów prasowych przeciwko dz ienn ikarzom w Polsce w okresie 
la t 1956—1961, p rowadzone pod k i e runk iem doc. dr A d a m a Podgóreckiego przez 
P r a c o w n i ę P r a w n o - P r a s o w ą Ośrodka Badań Prasoznawczych w K r a k o w i e w y k a 
zały, iż n a 43 procesy wytoczone p r a c o w n i k o m prasy, ty lko w 2 p rzypadkach opar to 
ak t oskarżenia na art . 127 k.k. — przeważa jąca większość dotyczyła oskarżeń 
z ar t . 255 § 1 k.k., wnoszonych w t ryb ie p rywa tno - ska rgowym. 

Por . : J e rzy Parzyński , A d a m P o d g ó r e c k i , Czes ław Przymus ińsk i : P r a w o 
i p r a s a (wyd. O B P w Krakowie , 1963, str . 10 i nast .) . 

8) Por . J e rzy S a w i c k i : Ochrona czci, a wolność krytyki , W a r s z a w a 1956, 
s tr . 24 i nast . 
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Rozstrzygnąć wątpliwości i ustalić zasady mogła tylko judykatura. Orzecznictwo 
przeto sądów w Polsce Ludowej, a Sądu Najwyższego przede wszystkim, szło w kie
runku uwzględniania przesłanek: dobrej wiary u krytykującego (nieprzewidzianej 
w kodeksie z 1932 r.) co do treści postawionego zarzutu — oraz działania sprawcy 
w interesie społecznym 9). 

Jak wynika więc z dotychczasowych spostrzeżeń ogólny stan prawny, jaki zastali 
autorzy projektu kodeksu karnego, komplikowała tu zarówno znaczna stosunkowo 
liczba wymienionych powyżej aktów normatywnych i rozrzuconych w nich rozmai
tych przepisów — jak również i przestarzałe już koncepcje i konstrukcje prawne. 
A ponadto także konieczność wyciągnięcia wniosków z aktualnej doktryny i orzecz
nictwa, w szczególności orzecznictwa wydawanego na tle zniesławień i krytyki 
prasowej. 

Osobnym wreszcie dla siebie rozdziałem komplikującym zagadnienie pozosta
wała kwestia obowiązywania lub nieobowiązywania prawa prasowego z 1938 r.,n) — 
Uregulowanie zaś pewnych instytucji (jak np. sprostowań, publikacji wyroków 
skazujących za zniesławienia prasowe itp.) znajdujących swe odbicie właśnie 
w owym prawie prasowym z 1938 г., stawało się pro futuro koniecznością palącą. 

Z tak ie j więc bazy p r a w n o - m a t e r i a l n e j s t a r t o w a ł zespól kodyf ikacy jny , 
p rzygo towujący p r o j e k t n o w e g o kodeksu k a r n e g o . J a k na leża ło się spo 
dziewać, p ro j ek t zebra ł i skodyf ikował znaczną l iczbę rozp roszonych 
w różnych u s t a w a c h p r z e p i s ó w k a r n y c h , poś redn io czy bezpoś redn io wią
żących się z działalnością p rasy , modyf iku jąc je i ak tua l i zu jąc ; n ieza leżnie 
od tego również w p r o w a d z o n e zosta ły p rzep i sy i pos t anowien ia zupe łn ie 
nowe , uwzględn ia jące z a r ó w n o s t anowiska d o k t r y n y j ak o rzeczn ic two 
i bieżące doświadczen ia p r a k t y k i . Dotyczy to p r z y t e m t ak p r z e s t ę p s t w 
p r a s o w y c h sensu largo ( tzw. p r z e s t ę p s t w przez oświadczenie , k t ó r e mogą 
być d o k o n y w a n e przez każdą osobę — w t y m ró w n ież i przez dz i enn ika rza 
n a ł a m a c h prasy) , j ak i p r a s o w y c h sensu stricto ( p rzes t ęps twa wiążące 
się ściśle z prasą, jej organizacją i z z a w o d e m dz ienn ika r sk im) . 

P r z y j r z y j m y się p rze to bl iżej t y m propozyc jom n o r m a t y w n y m , z a w a r 
t y m w d y s k u t o w a n y m pro jekc ie n o w e g o k o d e k s u ka rnego . 

Znaczna g r u p a p r zep i sów — z p ra soznawczego p u n k t u w idzen i a — 
nie budz i wątp l iwośc i , an i też n ie może w y w o ł y w a ć szerszej dyskus j i : są 

9) Por. m. in. orzeczenia Sąclu Najwyższego z 20. II. 1951 r. Nr. K. 1270/50, 
z 20. VIII. 1955 IV K. 743/55, z 10. X. 1951 r. Nr. I. K. 284/51, z 6. VIII. 1955 r. 
I. K. 542/55. 

10) Część postanowień dekretu o prawie prasowym z 1938 r. została ustawodaw
czo uchylona dwoma aktami normatywnymi okresu powojennego — a to dekretem 
z 5. VIII. 1946 o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wido
wisk oraz dekretem z U. HI. 1955 o łączności zastąpionym z kolei przez ustawę 
o łączności z dnia 31. I. 1961. 

Powyższymi aktami uregulowane zostały w nowych warunkach dwa zagadnienia 
poprzednio normowane w prawie prasowym z 1938 г.: а) kontrola rozpowszechnia
nia druków, udzielanie zezwoleń na wydawanie czasopism, kontrola przedsiębiorstw 
poligraficznych itp. oraz b) sprawy kolportażu prasy, rozpowszechnianie i dostawa 
czasopism. 

Jeśli chodzi zaś o problematykę sprostowań — normowaną również w prawie 
prasowym z 1938 r. — to przypuszczać należy, że na dalsze losy sporów i dyskusji 
w tym przedmiocie, tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie wpłynie tu w znacznym 
stopniu rozstrzygnięcie pytania prawnego postawionego w związku z jednym z pro
cesów prasowych i rewizją nadzwyczajną wniesioną przez Ministra Sprawiedli
wości składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego. (Problem ten omawia na innym miej
scu tego numeru „Zeszytów" dr K. Stępińska — przyp. red.) 
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to przepisy merytorycznie przyjęte i recypowane z ustaw poprzednio 
obowiązujących, co najwyżej tylko — mniej lub więcej — aktualnie zmo
dyfikowane. I tak np. przepisy z art. 145—147 projektu — to w zasadzie 
nieco rozszerzony odpowiednio art. 104 к.к. z 1932 r. (rozpowszechnianie 
w czasie wojny lub gdy wojna bezpośrednio zagraża, wiadomości mogą
cych osłabić ducha obronnego społeczeństwa), art. 151 projektu (publiczne 
nawoływanie do wojny lub zerwania umowy sojuszniczej) treściowo odpo
wiada artykułowi 1 ustawy z 1950 r. o obronie pokoju i artykułowi 11 
,,małego kodeksu karnego" z 1946 r. Pewnym novum iest tu wprowadze
nie przez projekt kwalifikowanej formy tego przestępstwa zagrożonej 
karą surowszą wtedy, jeśli sprawca w swym przestępnym działaniu ko
rzysta ze środków informacji lub propagandy masowej. Co rozumie zaś 
projekt przez te środki, wyjaśnione zostaje — odpowiednio dla wszystkich 
przypadków — w końcowym tzw. ,.wyjaśnieniu wyrażeń ustawowych" — 
art. 433 § 13.л) 

W art. 164 projekt przewiduje karalność publicznego nawoływania do 
szeregu przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości, określając w § 2 te
goż artykułu kwalifikowaną formę przestępstwa, ostrzej karaną, również 
w przypadku posługiwania się przez sprawcę środkami informacji lub 
propagandy masowej. Zawarte dalej w art. 338 i następnych fałszywe 
oskarżenie kogoś przed władzami — co również w razie dokonania dru
kiem może nabrać charakteru przestępstwa prasowego sensu largo — 
jest właściwie odpowiednikiem zawartych w rozdziale XXIII norm ko
deksu karnego z 1932 r. („Przestępstwa przeciwko wymiarowi spra
wiedliwości"). 

Bliźniaczym przepisem dla art. 159 obowiązującego kodeksu jest 
art. 353 projektu (rozpowszechnianie publicznie wiadomości z dochodzeń, 
śledztwa lub tajnej rozprawy sądowej bez zgody odpowiednich władz). 
Zaś artykuły 136 i 376 projektu (publiczne znieważanie Narodu Polskiego, 
Państwa Polskiego lub ustroju P. R. L., znieważanie instytucji państwowej 
lub społecznej albo pracownika tej instytucji w związku z wykonywaniem 
przez niego obowiązków) — to w zasadzie zmodyfikowana treść i sens 
przepisów artykułów 127 i 132 kodeksu karnego z 1932 r. lub art. 28 
,,małego kodeksu karnego" z 1946 r. 

Publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania usta
wom, prawnym rozporządzeniom lub uchwałom władz przewidziane jako 
przestępstwo z art. 382 projektu — którego to przestępstwa można do
konać również za pośrednictwem prasy — to odzwierciedlenie artykułów 
156 i 157 kodeksu obowiązującego obecnie. Podstawową np. ratio legis 
dekretu z 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej w odnie
sieniu do potencjalnych możliwości popełnienia przestępstw tej kategorii 
na łamach prasy — uwzględniono w treści artykułów 359—360 projektu. 
Przewidziane w art. 406 § 1 publiczne nawoływanie do popełnienia prze
stępstwa lub pochv/alanie przestępstwa (z formą kwalifikov/aną w razie 
użycia przez sprawcę środków masowej informacji lub propagandy) bardzo 
zbliżone jest z kolei do treści art. 154 kodeksu karnego z 1932 r. 

11) Art. 433 § 13: .,Środki informacji lub propagandy masowej stanowią w szcze
gólności radio, telewizja, film, prasa, jak również inne druki, fotografie, płyty, 
taśmy i transparenty." 
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Ciekawsza natomiast dla dziennikarza jest konfrontacja przepisów 
artykułów 170 i 171 k.k.12) — z art. 405 projektu. Znaczne podwyższenie 
wymiaru proponowanej kary w zasadniczej formie przestępstwa (§ 1), 
szczególne zaakcentowanie kwalifikowanej jego formy (§ 2) wskazuje na 
dużą i rozwojowo wzrastającą społecznie wagę prawidłowości publicznej 
informacji. Ochrona społeczeństwa przed dezinformacją publiczną, doko
nywaną w sposób umyślny (projekt nie przewiduje tu nieumyślnej postaci 
tego przestępstwa) została zabezpieczona w projekcie znacznie ostrzej
szymi środkami represyjnymi, aniżeli przewidywała to poprzednia ustawa 
karna z 1932 r. 

Jeszcze bardziej dla dziennikarza interesującą, godną uwagi i zasta
nowienia instytucją, jest art. 262 projektu — w zestawieniu z następnym, 
art. 263 oraz treścią art. 253 dotychczas obowiązującego kodeksu.1") 

Jak wynika z konfrontacji treści, przepisy te wskazują dziennikarzowi 
ostrzegawczo, jakie sposoby uzyskiwania wiadomości do prasowych infor
macji lub publicystyki są niedozwolone, niedopuszczalne, zagrożone nawet 
sankcją karną. Jeżeli jednak treść art. 262 projektu dla dziennikarza, 
zdobywającego materiały i wiadomości dla swej pracy drogą zgodna 

12) W kodeksie karnym z 1932 r: 
Art. 170: „Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wywołać 

niepokój publiczny — podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny". 
Art. 171: „Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości lub używa innych 

środków podstępnych celem oddziaływania na obieg lub cenę... przedmiotu pierwszej 
potrzeby podlega karze wiezienia do lat 3." 

Art. 405 w projekcie nowego kodeksu: 
§ 1. „Kto rozgłasza wiadomości nieprawdziwe, jeżeli to może wywołać niepokój 

publiczny lub wyrządzić inną istotną szkodę interesowi publicznemu — podlega 
karze pozbawienia wolności do lat. 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa korzystając ze środków informacji lub propagandy 
masowej — podlega karze pozbawienia wolności do lat 8." 

13) Art. 262 projektu: 
§ 1. „Kto otwiera cudze zamknięte pismo lub inną zamkniętą przesyłkę albo 

przywłaszcza sobie, ukrywa, niszczy lub przekazuje innej osobie cudzą korespon
dencję, zanim adresat zapoznał się z jej treścią — podlega karze pozbawienia wol
ności do roku lub grzywny. 

§ 2. Kto przez włączenie się do przewodów lub urządzeń telekomunikacyjnych 
albo przez inne tego rodzaju podstępne zabiegi zapoznaje się z treścią cudzej rozmo
wy lub korespondencji, prowadzonej przy użyciu środków telekomunikacyjnych 
albo też za pomocą aparatu podsłuchowego lub innych podobnych urządzeń za
poznaje się z treścią cudzej rozmowy lub wypowiedzi dokonanej niepublicznie — 
podlega karze pozbawienia wTolności do lat 2 lub grzywny... 

§ 4. Kto rozgłasza wiadomość uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 — podle
ga karze pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywny."... 

Art. 263 projektu: 
§ 1. „Kto bez zgody osoby uprawnionej utrwala na płycie, taśmie lub w inny 

podobny sposób cudzą wypowiedź dokonaną niepublicznie — podlega karze pozba
wienia wolności do roku lub grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto tak utrwaloną wypowiedź, dokonaną niepu
blicznie, rozgłasza bez zgody osoby uprawnionej."... 

A oto Art. 253 kodeksu karnego z 1932 г.: 
§ 1. „Kto bez uprawnienia otwiera zamknięte pismo, dla niego nie przeznaczone, 

albo przywłaszcza sobie lub niszczy cudzą korespondencję, zanim adresat się z nią 
zapoznał, albo przyłącza się do przewodu, służącego do podawania wiadomości, 
albo podstępnie uzyskuje nie przeznaczoną dla niego wiadomość telefoniczną lub 
telegraficzną — podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny. 

§ 2. Kto tak uzyskaną wiadomość ogłasza albo rozgłasza — podlega karze aresztu 
do lat 2 lub grzywny". ... 
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z etyką zawodową nie budzi wątpliwości — o tyle przepis art. 263 zmusza 
do baczniejszej analizy i bardziej dokładnej egzegezy treści. 

Sens tego przepisu, a zwłaszcza jego § 2 mówi pracownikowi prasy 
o tym, iż nie wolno wykorzystywać drukiem bez zgody osoby uprawnionej 
wypowiedzi dokonanej niepublicznie, a utrwalonej na płycie, taśmie lub 
w inny podobny sposób. Jaka sytuacja może nieraz wytworzyć się w prak
tyce? Dziennikarz-reportażysta, a zwłaszcza dziennikarz radiowy czy tele
wizyjny często chwyta pewne materiały „na gorąco", w formie przelotnych 
rozmów, notatek, migawek itp. nie dokonywanych w publicznej formie 
lub w wyraźnie „prasowych" celach. Jest to niejako jeden z charaktery
stycznych elementów pracy takiego dziennikarza. Projekt zaś kodeksu 
karnego — mówiąc o utrwaleniu cudzej wypowiedzi na płycie, taśmie lub 
w inny sposób — wyraźnie penalizuje ten system zbierania materiałów 
prasowych, bez względu na to, czy zawierają one czyjąś tajemnicę oso
bistą, czy też są treściowo obojętne; nagannym jest już sam fakt korzysta
nia z nich bez zgody osoby uprawnionej (jak należy sądzić: zazwyczaj 
autora wypowiedzi). Kwestia ta jest tym bardziej godna rozważenia, że 
sformułowania mówiące o utrwalaniu ,,w inny sposób" mogą w przy
szłości być rozumiane w praktyce, jako korzystanie z ewentualnie nowych 
środków zdobyczy technicznych w tej dziedzinie. Ale również jako posłu
giwanie się czyjąś wypowiedzią utrwaloną w postaci stenogramów, pro
tokołów czy notatek nieautoryzowanych. W efekcie mogą się zdarzyć 
w praktyce tak paradoksalne sytuacje, że np. publicysta, który utrwalił 
dosłownie udzielone mu w czterech ścianach przez dyrektora przedsię
biorstwa wypowiedzi i informacje, a następnie napisał w oparciu m. in. 
o te wypowiedzi artykuł krytyczny — może być pociągnięty przez tegoż 
dyrektora do odpowiedzialności karnej z art. 263 za to, że opublikował 
te materiały... bez zgody skrytykowanego! Wydaje się przeto, że dla 
jasności i niedwuznaczności przyszłej praktyki sądowej, dla uniknięcia 
przyszłej interpretacji rozszerzającej na niekorzyść prasy i dziennikarzy, 
przepis ten powinien być przeredagowany tak. aby z jednej strony zabez
pieczał osobiste ludzkie tajemnice, „prywatność" wypowiedzi — a z dru
giej strony nie zmuszał działającego w interesie społecznym i w wykony
waniu swych obowiązków zawodowych dziennikarza — pod groźbą 
represji karnej — do każdorazowego autoryzowania utrwalonej czy zapi
sanej czyjejkolwiek wypowiedzi. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że poważną zdobyczą dla swobody 
krytyki dla prasy i dziennikarzy byłby art. 268 projektu 14) — o ile w tej 
formie byłby przyjęty przez przyszłą ustawę. Jest to przepis niezwykle 
potrzebny, którego brakowało w dotychczas obowiązującym ustawodaw
stwie karnym, a którego potrzebę istnienia dyktowało już od dawna życie. 
Zwłaszcza od czasu wprowadzenia kodeksu postępowania administracyj
nego, a w szczególności jego art. 155.15) I wreszcie dalszym osiągnięciem 

14) Art. 268 projektu: „Kto, nadużywając swego stanowiska lub funkcji, działa na 
szkodę innej osoby z powodu krytyki, podjętej przez nią w obronie społecznie uza
sadnionego interesu, albo w celu zapobieżenia takiej krytyce — podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 2 lub grzywny". 

15) Art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego: „Nikt nie może być nara
żony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, 
albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub 
wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych". 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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na polu gwarancji dla swobody krytyki jest tekst art. 269 projektu1( i) 
zmieniający w sposób zasadniczy treść art. 255 kodeksu karnego z 1932 г., 
a normujący tą samą dziedzinę — zniesławienia. 

Jak wynika ze szczególnie istotnego dla prasy i dziennikarzy punktu 
2 § 2 art. 269 projektu, nigdy nie będzie przestępstwa, jeśli zarzut uczy
niony publicznie — za pośrednictwem prasy, radia, telewizji lub tp. — 
był prawdziwy. Projekt nie czyni tu przy tym żadnych ograniczeń co do 
treści tego zarzutu (wg art. 255 kodeksu karnego z 1932 r. przy publicznej 
formie uczynionego zarzutu dowód prawdy w ogóle wolno było prowadzić 
tylko wtedy, gdy treść zarzutu nie dotyczyła okoliczności życia prywat
nego lub rodzinnego). 

W myśl proponowanego więc art. 269 projektu oskarżony o zniesła
wienie ma za zadanie wykazać przede wszystkim, że działał w obronie 
społecznie uzasadnionego interesu lub przynajmniej w uzasadnionym 
przeświadczeniu, iż zarzut jest prawdziwy i że w obronie właśnie tego 
interesu sam występuje (pkt. 3 § 2). 

Jak należy przypuszczać, w przyszłości dla dziennikarzy, oskarżonych 
w procesach prasowych o zniesławienia w związku z swymi krytycznymi 
publikacjami — sytuacja na tle tak pojętego przepisu powinna kształto
wać się w sposób szczególnie uprzywilejowany. Istnieje bowiem swoiste 
domniemanie, że dziennikarz z zasady wypowiada się z pozycji jakiegoś 
interesu społecznego, a przynajmniej subiektywnego przeświadczenia, że 
takiego interesu piórem swym broni. Rzeczą zatem oskarżyciela będzie 
tu udowodnienie publicyście złej woli lub prywaty. 

Z drugiej zaś strony zaostrzenie przewidzianej represji karnej (górna 
tu granica: 3 lata pozbawienia wolności, zamiast 2 lat w kodeksie 
z 1932 r.) stać się powinno czynnikiem ostrzegawczym, zapobiegającym 

nadużywaniu wolności słowa, podkreślającym wagę ochrony godności 
osobistej i bardziej surowo, niż dotychczas, tępiącym złośliwość pomówień 
i zniesławień. 

Jak można się bez trudu zorientować, na tak proponowane rozwiązania 
normatywne trudnej i szeroko dyskutowanej w ostatnich latach kwestii: 
krytyka-zniesławienie, wpłynęło w znacznej mierze stanowisko doktry
ny 17) oraz zmierzającej w tych samych kierunkach judykatury. 

Osobnym wreszcie dla siebie rozdziałem — jednyni z ostatnich w pro
jekcie kodeksu karnego — jest rozdział XXXIV (artykuły 427—432), 
noszący tytuł : „Przestępstwa prasowe". Czytelnik mający w pamięci nasz 

16) Art. 269 projektu: 
§ 1. „Kto podnosi lub rozgłasza zarzut dotyczący postępowania lub właściwości 

innej osoby, instytucji, zespołu lub zrzeszenia, jeżeli zarzut ten może je poniżyć 
w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stano
wiska, zawodu lub rodzaju działalności — podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3 lub grzywny. 

§ 2. Nie ma przestępstwa, jeżeli: 
1). stwierdzono prawdziwość zarzutu, uczynionego niepublicznie, 
2). stwierdzono prawdziwość zarzutu uczynionego publicznie, a sprawca działał 

w obronie społecznie uzasadnionego interesu lub w przeświadczeniu, opartym na 
uzasadnionych podstawach, że takiego interesu broni, 

3). prawdziwości zarzutu uczynionego publicznie nie stwierdzono, lecz sprawca 
działał w przeświadczeniu, opartym na uzasadnionych podstawach, że zarzut jest 
prawdziwy i że broni społecznie uzasadnionego interesu."... 

17) Jerzy S a w i c k i , op. cit. 
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przytaczany poprzednio podział teorytyczny na przestępstwa prasowe 
sensu largo (takie, które mogą być popełnione drukiem, bez ograniczania 
podmiotu przestępstw wyłącznie tylko dla osób zawodowo zajmujących 
się dziennikarstwem) oraz przestępstwa prasowe sensu stricto (związane 
z konkretną działalnością prasowo-redaktorską czy wydawniczą) dojdzie 
tu łatwo do przekonania, że temu drugiemu właśnie, specjalistycznie 
węższemu zakresowi, poświęciła komisja kodyfikacyjna wspomniany 
powyżej rozdział projektu. Wyraźnie to zresztą wynika z treści art. 427 
projektu, mówiącego m. in., że ,,Do przestępstw popełnionych w treści 
druku, w filmie, w programie radia lub telewizji stosuje się przepisy 
ustawy karnej... (a więc głównie przepisy skomentowane poprzednio — 
przyp. J. P.)... ze zmianami, wynikającymi z niniejszego rozdziału". 

Na czym polegają te zmiany? A więc przede wszystkim projekt 
wprowadza tu swoistą formę współodpowiedzialności za publikacje, gło
sząc w art. 428, że ,.Osoba odpowiedzialna za treść druku, filmu, programu 
radia lub telewizji, która z winy nieumyślnej dopuszcza do popełnienia za 
pomocą tych środków czynu zabronionego przez ustawę karną — podlega 
karze pozbawienia wolności do б miesięcy lub grzywny". Przepis dalszego 
artykułu — 429 — mówi o terminach wszczynania postępowania karnego 
w przypadku popełnienia przestępstwa prasowego w ogóle ! s). Kolejne 
artykuły 430—432 zajmują się sprawami specyficznej formy sprostowań: 
podawania do publicznej wiadomości (za pośrednictwem łamów czaso
pisma, programu radiowego, telewizyjnego lub tp). wyroków skazujących 
za przestępstwa prasowe oraz sankcji za niewykonywanie orzeczeń sądo
wych w tym przedmiocie. Przepisy te w znacznej mierze mają charakter 
proceduralny. 

Rozważając przeto treść rozdziału o „Przestępstwach prasowych" 
i scharakteryzowanych powyżej przepisów, powrócić należy, siłą rzeczy, 
do postanowień merytorycznie najbardziej istotnych — a to zawartych 
w wymienionych poprzednio artykułach 428 §1 i 429. Jakie zasadnicze 
nasuwają się tu uwagi? 

Przede wszystkim — kto może być uważany za .,osobę odpowiedzialną 
za treść druku"? Osobą taką może być przecież tak redaktor naczelny 
pisma, sekretarz odpowiedzialny, kierownik działu — czy nawet cenzor. 
Lub też wreszcie i dyrektor wydawnictwa — jako instytucji cywilnie tu 
odpowiedzialnej. Projekt nie precyzuje bliżej, kogo uważać należy za ową 
osobę karnie odpowiedzialną — pozostawiając tę kwestię do ustalenia sta
tutom prasowo-wydawniczym, innym przepisom prawa administracyjnego, 
czy też wreszcie praktyce. Nie to jednak jest w przepisie tym najważ
niejsze. Pierwszoplanowym zagadnieniem wydaje mi się ta treść przepisu, 
która mówi o dopuszczeniu z w i n y n i e u m y ś l n e j (podkr. moje — 
J. P.) za pomocą środków masowej informacji czynu zabronionego przez 
ustawę. 

Z kontekstu dalszego wynika zaś, że chodzi tu zarówno o przestępstwa 
z publicznego, jak i z prywatnego oskarżenia (z prywatnego oskarżenia 

18) Art. 429 projektu: 
§ 1. „Osoba odpowiedzialna za treść druku, filmu, programu radia lub telewizji, 

która z winy nieumyślnej dopuszcza do popełnienia za pomocą tych środków 
czynu zabronionego przez ustawę karną — podlega karze pozbawienia wolności 
do 6 miesięcy lub grzywny". ... 

6* 
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dochodzone są m. in. najczęstsze przestępstwa prasowe — zniesławienia). 
Przestępstwo z winy nieumyślnej zachodzić może — jak to ogólnie wska
zuje projekt kodeksu w art. 16 — w dwóch ewentualnościach: 1) gdy 
sprawca uświadamiając sobie możliwość popełnienia czynu zabronionego 
przez ustawę karną bezpodstawnie przypuszcza, że tego uniknie, lub 
2) gdy sprawca nie uświadamia sobie możliwości popełnienia czynu za
bronionego przez ustawę karną, choć powinien i mógł to sobie uświadomić. 

Z praktyki wynika, iż w sprawach prasowych zachodzić będzie ta druga 
ewentualność. Osobie odpowiedzialnej za druk będzie zatem musiał oskar
życiel udowodnić winę nieumyślną: możność przewidzenia, że przez za
mieszczenie określonej publikacji popełnione zostanie przestępstwo (udo
wodnienie osobie takiej winy umyślnej zrównuje ją karnie z bezpośred
nim sprawcą czynu). Przewidziana tu sankcja jest wprawdzie niska, tym 
niemniej jednak przepis ten zawiera w sobie dość istotne potencjalne 
niebezpieczeństwo. Redaktorzy naczelni, jako te osoby, które praktyka 
obciąży najprawdopodobniej odpowiedzialnością za treść druku, mogą 
hamować publikowanie w swych pismach publicystyki krytycznej. Każdy 
materiał krytyczny bowiem — teoretycznie rzecz biorąc — zawiera w so
bie przesłanki, mogące być poczytane przez kogoś skrytykowanego za 
zniesławienie. Każdy naczelny redaktor doskonale się w tym orientuje. 
W razie, gdyby autora artykułu rzeczywiście skazano za zniesła
wienie — redaktorowi naczelnemu można zawsze zarzucić, że tę ewen
tualność „powinien i mógł sobie uświadomić", Ponieważ zaś jest 
rzeczą wykluczoną, aby redaktor naczelny sam sprawdzał prawdziwość 
faktów, merytoryczną słuszność twierdzeń, a nawet dobrą wiarę u publi-
cysty-autora krytycznego artykułu — przeto w praktyce należy się oba
wiać, czy przepis art. 428 nie stanie się w tych warunkach normą „ha
mulcową", powstrzymującą krytyczną publicystykę na łamach prasy. 
Trzeba się bowiem liczyć z tym, że w wielu wypadkach niejeden redaktor 
naczelny — gwoli ostrożności i dla uniknięcia osobistego ryzyka — będzie 
wolał krytyczny materiał zatrzymać w szufladzie, aniżeli dopuścić do 
publikacji. 

Klucz do rozwiązania tego problemu — o ile artykuł 428 projektu utrzy
małby się w obecnej wersji — będzie leżał oczywiście w orzecznictwie 
sądowym. Wydaje się jednak, że głosy opowiadające się już dziś za prze
redagowaniem w projekcie tego artykułu (428) nie są pozbawione pewnej 
słuszności. Rzecz jasna, nie wykluczy to odpowiedzialności służbowej lub 
dyscyplinarnej redaktora naczelnego lub też odpowiedzialności cywilnej 
wydawnictwa za szkodę lub krzywdę moralną wyrządzoną zamieszczoną 
publikacją. 

Wreszcie też art. 429 jest przepisem godnym przeanalizowania. W za
sadniczej swej treści przedstawia się, jako norma dająca uprzywilejowa
nie prasie i dziennikarzom. Każde bowiem przestępstwo popełnione dru
kiem może być przedmiotem ścigania karnego tylko w ciągu roku od 
czasu ukazania się danej publikacji. Zasady obowiązujące przy prze
dawnieniach (art. 93 § 1 p. 2, 3 i 4 projektu), przewidują, że karalność 
przestępstwa ustaje jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło odpowiednio 
15, 10 lub 5 lat. Termin roczny, jeśli chodzi o sprawy z oskarżenia publicz
nego, jest tu czynnikiem wyraźnie działającym na korzyść pracowników 
prasy. W sprawach prowadzonych zaś z oskarżenia prywatnego termin do 
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wnoszenia aktu oskarżenia wynosi tylko 3 miesiące od daty dowiedzenia 
się przez pokrzywdzonego o osobie sprawcy przestępstwa 1!)). Ponieważ 
projekt nie wypowiada się w przedmiocie zmiany terminu wszczynania 
postępowania prywatno-skargowego, przyjąć należy, że norma powyższa 
obowiązywałaby i w dalszym ciągu. 

Na zakończenie tych uwag i spostrzeżeń wniosek ogólny: nie ulega 
wątpliwości, że unormowanie w projekcie nowego kodeksu karnego spraw 
związanych z prasą i zawodem dziennikarskim, z przestępstwami, jakie 
mogłyby być dokonywane przez użycie prasy i innych środków masowej 
informacji jest próbą rozwiązania nowoczesnego, uwzględniającego za
równo warunki społeczno-ustrojowe socjalistycznego państwa, jak twórcze 
koncepcje naukowe i doświadczenia judykatury. Rzeczą dalszej wszech
stronnej dyskusji stanie się niewątpliwie rozważenie kwestii ewentual
nych zmian i korekt tekstowych — chociażby w kierunku retuszów, oma
wianych w niniejszym artykule. Żywą treść w suchą ustawową normę 
wlewać będzie jednak w przyszłości praktyka sądowa i dlatego w przy
gotowaniu gruntu pod tę praktykę nie powinno zabraknąć ze środowisk 
dziennikarskich głosów i wniosków. 

19) Ustawa z 2. XII. 1960 o sprawach z oskarżenia prywatnego, art. 13. 



Z T R A D Y C J I P R A S O Z N A W S T W A P O L S K I E G O 

ROMAN INGARDEN 

LEOPOLD BLAUSTEIN -
TEORETYK RADIA I FILMU 

Jest to druga z kolei prezentacja historycznego dorobku pol-
\ sklej wiedzy o prasie. Dorobek ten, który zamierzamy przed-
| stawić w tym dziale ..Zeszytów'' przy pomocy tekstów żró-
; diowych. pochodzi z warsztatów różnych dyscyplin. Tym 
; razem — z warsztatu filozofa: fragment jednej z prac Leone. 

Blausteina. Kim. był dla nauki, czego od niego oczekiwano, 
! co zapowiadał — pisze na wstępie jego nauczyciel i mistrz, 
] prof, dr Roman Ingarden. Następnie przytaczamy rozdział 
| z pracy Blausteina pt. „O percepcji słuchowiska radloivego" 
\ (powielony maszynopis Biura Studiów Polskiego Radia, Wor-
j szawa 193S). l'en rozdział szczególnie zwrócił nasza, uwagę, 
j gdyż koresponduje wyraźnie z zainteresowaniami OBP i do 
| naszych dociekań wniósł niejedną interesująco, myśl 

Leopold Blaustein (1905—1941?), kształcił się we Lwowie w zakresie 
filozofii i germanistyki, najpierw u K. Twardowskiego i Dollmayera, po
tem od r. 1925, także u Ingardena i Ajdukiewicza. Pisząc pracę doktorską 
na temat pewnych poglądów Husserla studiował przez kilka miesięcy we 
Fryburgu Badeńskim u Husserla. Doktorat uzyskał w roku 1928 na pod
stawie rozprawy, „Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie 
przedstawień" (Lwów, 1928). Po ukończeniu studiów pracował w gim
nazjach lwowskich jako nauczyciel języka niemieckiego i propedeutyki 
filozofii i rozwinął zarazem bardzo żywą działalność na polu filozofii 
tudzież zagadnień nauczania i wychowania zarówno na terenie gimna
zjum jak i kształcenia uniwersyteckiego. Brał żywy udział w życiu filozo
ficznym ówczesnego Lwowa na terenie Polskiego Towarzystwa Filozo
ficznego, wygłaszając wiele odczytów i biorąc udział w dyskusjach na 
setkach posiedzeń, zarówno na plenum, jak i w różnych sekcjach Towa
rzystwa (w latach 1928—39). Należał do ostatniej generacji uczniów 
Twardowskiego i do najwybitniejszych jej przedstawicieli. Twardowskie
mu też pozostał wierny w zasadniczej postawie swych głównych prac, 
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jakkolwiek wyraźny wpływ mieli nań również fenomenologowie, zarów
no w technice badania, jak i — zwłaszcza — w problematyce. 

Czuł się opisowym psychologiem, zajmując się głównie analizą tego 
rodzaju przeżyć świadomych, jakimi sam Twardowski się mało intereso
wał. Badał mianowicie, jak sam się wyrażał, „przedstawienia" uzyski
wane przez nas w obcowaniu z dziełami sztuki, resp. z przedmiotami 
estetycznymi. Należy tu przede wszystkim rozprawa pt. „Przedstawienia 
imaginatywne" (1930), która stała się początkiem całego szeregu dal
szych prac z „pogranicza psychologii i estetyki" (jak pisał): , ,0 naoczności 
jako właściwości niektórych przedstawień" (1931), „Przedstawienia sche
matyczne i symboliczne" (1931), „Przyczynki do psychologii widza kino
wego" (1933), „Rola percepcji w doznaniu estetycznym" (1936), „O ima-
ginatywnym świecie sztuki" (1936), „Das imaginative Kunstwerk 
und seine Gegebenheitsweise" (1937), „O ujmowaniu przedmiotów este
tycznych" (1938), „O poznawaniu dzieła literackiego w szkole" (1938), 
„O percepcji słuchowiska radiowego" (1939), „Wpływ wychowawczy 
filmu" (1939) a ostatnim członem tej serii była większa rozprawa 
pt. „Aesthetische Perzeption", przyjęta do druku i nawet już złożona 
w III tomie „Studia Philosophica" we Lwowie, lecz wybuch wojny i losy 
Lwowa podczas niej stały się przyczyną, że rozprawa ta przestała istnieć. 
Wojna też przerwała działalność naukową Blausteina, zajęcie zaś Lwowa 
przez Niemców pociągnęło za sobą śmierć Blausteina w obozie na Ja 
nowskim we Lwowie, gdzie zginął wraz z żoną i synkiem, w czasie nam 
bliżej nieznanym, zdaje się jeszcze w roku 1941. 

Spotkałem się osobiście z Blausteinem w jesieni r. 1925, gdy rozpoczą
łem wykładać w Uniwersytecie Jana Kazimierza. Blaustein był wówczas 
młodym człowiekiem; rozpoczynał trzeci rok studiów uniwersyteckich, 
był jednak nad wiek dojrzały i posunięty daleko w studiach; można było 
z nim dyskutować jak z kolegą. Toteż od pierwszych jego wizyt u mnie, 
we wrześniu r. 1925, aż do wybuchu wojny widywaliśmy się prawie co
dziennie, bądź to, gdy jeszcze słuchał moich wykładów i brał udział 
w moich ćwiczeniach, a potem seminarium, bądź też na terenie Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego, bądź wreszcie, w ostatnich latach przed 
wojną, na konwersatorium estetycznym, które prowadziłem od r. 1934 
aż do wybuchu wojny. Ale widywaliśmy się także prywatnie na wielu 
pogwarkach filozoficznych w moim domu. 

Należał do całej, kilkunastoosobowej grupy kolegów i przyjaciół, którzy 
stanowili pewnego rodzaju rodzinę filozoficzną, nieustannie prowadząc 
dyskusje i omawiając nowe własne pomysły badawcze, czy też reagując 
na to, co działo się we Lwowie i w Polsce na terenie filozofii, czy też 
wreszcie starając się zająć stanowisko wobec współczesnych prądów 
filozoficznych zagranicznych (był to czas, gdy młodzi ludzie opanowali 
kilka języków i nie robiło im to w zasadzie różnicy, czy czytają po 
polsku, czy po niemiecku lub też np. po angielsku). 

Kontakt intelektualny z Blausteinem był łatwy do uzyskania i bardzo 
bezpośredni: mówiło się stale o zagadnieniach i żyło tymi zagadnieniami. 
Dotyczyło to zresztą nie tylko jego samego, lecz i szeregu innych osób 
wówczas we Lwowie zajmujących się filozofią. Blaustein odznaczał się 
jednak szczególną rzeczowością, bystrością i subtelnością swych uwag, 
i tym swoim bezpośrednim stosunkiem do zagadnień z pewnością przy-
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czynił się do owej atmosfery współżycia intelektualnego na terenie filo
zofii, która charakteryzowała ośrodek lwowski w tych czasach. Był też 
w tym wszystkim jakiś moment przyjaźni, bezinteresowności i rzetelno
ści w stosunku do drugich, brak zarazem tej zarozumiałości, pewności 
siebie i reklamiarstwa, jaki dawał się czasami niemiło odczuwać w innych 
ośrodkach polskich tego czasu. 

Blaustein i jego przyjaciele robili filozofię, nie przesądzając, że są wy
łącznymi prorokami jedynej nauki i metody badania i gotowi zawsze do 
przedyskutowania własnych twierdzeń, choć zarazem gorąco bronili tego, 
co wydawało się im już uzyskanym wynikiem naukowym. Oczywiście 
nie wszyscy we Lwowie w tych czasach byli tacy i nie wszyscy byli 
dostępni argumentom przeciwnym własnemu stanowisku. Było też wiele 
spraw, w których nie zgadzaliśmy się z Blausteinem w opracowywanych 
zagadnieniach. Ale istotne było to, że zawsze starał się znaleźć jakąś dro
gę do porozumienia. Zależało też nam obu na tym, byśmy wyraźnie 
wiedzieli nie tylko, w czym się zgadzamy, lecz także, w czym się nasze 
drogi rozchodzą, by nasz kontakt intelektualny był rzetelny. 

Blaustein miał zresztą wiele zainteresowań pozafilozoficznych. Przede 
wszystkim interesowała go szkoła, nauczanie, wychowanie przez wie
dzę itd. i tym sprawom poświęcił dużo wysiłków i swoich prac. Ale to 
tylko dopełnia jego sylwetkę duchową jako człowieka, który będąc uczo
nym, nie wyeliminował się ze społeczności, w której żył i któremu, prze
ciwnie, zależało na tym, by ta społeczność wznosiła się na coraz wyższy 
poziom intelektualny i moralny. W tym nosił na sobie ślady postawy 
w wyczuciu swoim najbliższego swego nauczyciela, Kazimierza Twardow
skiego. 

W chwili wybuchu wojny był dojrzałym człowiekiem i dojrzałym 
uczonym, który mógł pozostawić trwałe ślady swej działalności w umy-
słowości polskiej. Że do tego nie doszło, sprawił to ciężki los, jaki przy
padł jego pokoleniu w udziale. Ale jeżeli nawet dzieło jego życia nie 
uzyskało tej postaci do jakiej z pewnością by było dojrzało, gdyby był 
przeżył wojnę, to i tak dorobek jego naukowy nie jest bez znaczenia i nie 
powinien być zapomniany, ani zmarnowany. 

Z pracy L. Blausteina ,,Q percepcji słuchowiska radiowego": 

SŁUCHACZ SAMOTNY, CZY PUBLICZNOŚĆ RADIOWA? 

Radio uczy człowieka być samotnym — pisze W. Hulewicz. O publiczności radio
wej wyraża sie ten autor, iż nie jest ona masą, lecz niezliczoną ilością pojedyn
czych słuchaczów, a co najwyżej małych grup, zebranych przy głośnikach — 
w rodzinie, klubie lub świetlicy. Wedle R. Kolba radio, a w szczególności słucho
wisko, prowadzi do przeżycia jednostkowego, a nie zbiorowego, a Paquè podkreśla, 
iż w przeciwieństwie do widowiska teatralnego słuchowisko zwraca się zawsze do 
świata jednostkowego słuchacza. 

Fakt podkreślany przez cytowanych autorów trzeba rozpatrzyć w świetle psy
chologii społecznej l), by móc wysnuć z niego należyte konsekwencje praktyczne. 

*) Twierdzenie ogólne z psychologii społecznej czerpie w poniższych wywodach z prac 
Le Bona, MacDougalla, Erismanna, A. Fischera, Bechterewa, Bermana, Hellpacha, Krzywic
kiego, Simmla, Tarde'go i innych. 
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Sprawa dotyczy wprawdzie odbioru artystycznych audycji radiowych w ogóle, nie 
jest jednak bez znaczenia również dla percepcji słuchowiska. 

Doznanie estetyczne jest — wedle licznych psychologów społecznych, np. Simmla, 
A. Fischera i in. — typowym przeżyciem psychicznym niezbiorowym, izolowanym, 
indywidualnym. Podaje się je jako kontrprzykład przy omawianiu Sighelego, czy 
Le Bona tzw. ..prawa sumacji afektów w masie" 2). A jednak obserwacja faktycz
nego stanu rzeczy, pozbawiona uprzedzeń płynących z normalnych punktów widze
nia, świadczy o czymś innym. Istnieją niewątpliwie ..izolowane doznania estety
czne", a nadto niejednokrotnie równoczesne doznania estetyczne wielu osób, będą
cych obok siebie, pozbawione są właściwości przeżycia „wspólnego" z punktu 
widzenia psychologii społecznej. Nie da się jednak również zaprzeczyć faktowi, że 
na przeżywane w izolacji doznania estetyczne mogą wpływać zbiorowiska czy też 
inne jednostki. Często zaś występują również doznania estetyczne, będące „wspólną" 
treścią psychiczną świadomości członków mniejszych lub większych grup ludzi. 
Przeżycia estetyczne nie tworzą w tym względzie — wbrew opinii wielu autorów — 
wyromu. .foaoonie jaK wszystkie inne przeżycia, mogą one pozostawać pod wpły
wem innvch ludzi lub całych zbiorowiska mogą być przeżyciami „wspólnymi", 
kształtować się w swej jakości, intensywności i czasie trwania pod wpływem 
innych ludzi. Jest to może nawet raczej regułą, niż wyjątkiem, szczególnie w epoce 
współczesnej, która wykazuje skłonność do zbiorowych doznań estetycznych. Obja
wem tego jest chociażby stworzenie sztucznej publiczności przy mikrofonie. Tłu
maczy się to może zanikiem życia bardziej indywidualnego na łonie rodziny, takie
go jakie istniało np. przed wiekiem w dobie Schopenhauera, gdy samotność życia 
była ideałem, oraz spędzaniem wielkiej części życia w zbiorowiskach rozmaitego 
rodzaju. W naszych czasach zarówno praca jak i wywczasy przybierają charakter 
zespołowy. Tą ogólną tendencją kierowana jest również chęć doznawania rozkoszy 
estetycznych. 

Rozpatrując sprawę poruszoną przez Hulewicza i innych autorów na tym ogól
nym tle, zapytamy, czy należy dążyć do nadania doznaniu estetycznemu słuchacza 
radiowego charakteru zbiorowego, a to przez rozpowszechnione obecnie próby 
stwarzania sztucznej publiczności radiowej 3). 

Rozważania nasze rozpoczniemy od opisu typowo zbiorowych doznań estetycz
nych, a więc przeżywanych przez członków skupionej w jednym miejscu publicz
ności. Dla powstania przeżyć zbiorowych nie wystarczy ich jednoczesność. Widzo
wie czy słuchacze muszą komunikować sobie wzajemnie o swoim stanie psychicz
nym, czy to w formie uwag czy też przy pomocy mimiki i gestykulacji. Nie jest 
przy tym rzeczą ważną, czy dokonuje się to świadomie w celu informowania 
o swych przeżyciach czy też wyłącznie w formie ekspresji swego stanu psychicz
nego. Tak więc publiczność powstaje nie tyle dzięki wspólnemu przedmiotowi 
doznania estetycznego i wspólnej postawie uczuciowej w odniesieniu do tego przed
miotu, ile dzięki pewnemu stopniowi wzajemnego oddziaływania na siebie 
członków grupy. 

Nie jest ono wszędzie jednakowo silne. Porównajmy w tym względzie np. kino 
i teatr. Odbiorca widowiska kinowego jest od współwidzów bardziej izolowany niż 
widz teatralny, łączy się z nimi niemal wyłącznie w śmiechu, jako reakcji na 
komizm sytuacji czy postaci filmowych. Ciemność panująca na sali odcina widza 

s) Wedle tego twierdzenia, wzruszenie staje się tym większe, im więcej ludzi doznaje go 
równocześnie w tym samym miejscu. 3) Zagadnienie to jest oczywiście tylko fragmentem bogatej i niezmiernie interesującej pro
blematyki, która powstaje z chwilą rozpatrywania spraw odbioru audycji radiowych z punktu 
widzenia psychologii społecznej. 
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od otaczającej go masy, ukrywa przed nim twarze widzów i ich reakcje na film. 
Na sali teatralnej wyczuwamy bardziej — dzięki oklaskom itp. — aprobatę czy 
negację widowiska przez publiczność i ulegamy silniej sugestii otoczenia w tym 
względzie niż w kinie. W kinie ilość współwidzów jest nam niemal obojętna, w tea
trze puste krzesła działają deprymująco nie tylko na aktora, ale i na widza, któ
rego wrażliwość jest większa w wypełnionej po brzegi sali. Publiczność teatralna 
staje się dość szybko zbiorowiskiem wprawdzie niezorganizowanym, ale na czas 
trwania przedstawienia w pewien sposób zespolonym. Obecność wszystkich od po
czątku do końca widowiska, wspólne oczekiwanie, wspólne doznania i wzruszenia, 
wspólne refleksje w formie oklasków lub śmiechu, przerwy, w czasie których 
obserwować można rozbawione czy wzruszone lub znudzone twarze współwidzów, 
świadomość stosunku aktorów do wszystkich widzów łącznie, jako do odbiorców 
widowiska — oto główne czynniki, zespalające publiczność teatralną. 

Czynników tych przeważnie brak w odniesieniu do publiczności kinowej. O tym, 
że widz pozostaje pod ogromnym wpływem współwidzów w tej dziedzinie, w któ
rej ich reakcja zawsze dochodzi do jego świadomości, mianowicie w odniesieniu 
clo śmiechu, świadczą obserwacje amerykańskiego psychologa pani Lange: Autorka 
ta w ciągu jednego lata poszła cztery razy na przedstawienie pewnej komedii 
i mierzyła stoperem trwanie każdego wybuchu śmiechu. Okazało się, że na każdym 
z czterech przedstawień było równo po 137 wybuchów śmiechu; każdy epizod, 
który wywoływał śmiech na pierwszym przedstawieniu, wywoływał też śmiech na 
każdym z następnych przedstawień. Trwanie wybuchów śmiechu przy poszczegól
nych epizodach różniło się od siebie nie więcej, niż o jedną sekundę. Przy pewnym 
epizodzie wszystkie cztery audytoria śmiały się równo przez 8 sekund. Gdy pewien 
fragment dawany był na bis na wszystkich czterech przedstawieniach publiczność 
śmiała się ponownie w tych samych miejscach, przy tych samych słowach i gestach, 
co i za pierwszym razem, ale trwanie śmiechu było o połowę krótsze niż pierwot
nie. W ciągu całej sztuki tylko po jednym fragmencie śmiech trwał dłużej, niż 
10 sekund, następujące po tym epizodzie salwy śmiechu trwały dłużej, niż po
przednie. Epizod ten stanowił krytyczny moment, od którego — jak mówią akto
rzy — publiczność «rozgrzała się» '). 

Przy lekturze indywidualnej tej komedii lub jednostkowym odbiorze jej przy 
głośniku reakcje nie byłyby zapewne tak „standaryzowane"'. Tak więc istotnym 
czynnikiem, oddziaływującym na poszczególnego członka publiczności jest jej zbio
rowe zachowanie, w którym bierze on w zasadzie udział. Oczywiście chodzi tu 
z reguły tylko o zbiorowe z a c h o w a n i e s i ę , a nie o zamierzone zbiorowe 
d z i a ł a n i a . Takie działania są też możliwe, ale są rzadkie. (Np. świadomy hołd 
w czasie jubileuszu aktora lub świadomie zbiorowe wygwizdanie pewnej sztuki). 
Do zbiorowego zachowania się zaliczyć należy zresztą nie tylko takie „wyładowania 
się" jak śmiech, oklaski, ale również ciszę, zaniechanie szmerów, które działają 
również sugestywnie, zdradzając przejęcie się publiczności percypowanym dziełem 
sztuki. Osobna wzmianka należy się też ziewaniu, które łatwo budzi mimowolne 
naśladownictwo i wpływa ujemnie na proces doznawania estetycznego. Tak więc 
fakt zachowań się zbiorowych publiczności staje się źródłem sugestii masowej, 
tj. zarażenia się stanem środowiska. Zastanówmy się obecnie nad modyfikacjami, 
którym ulega doznanie estetyczne pod wpływem tego zarażenia. 

Z poprzednich rozważań wiemy, jak wielką rolę przy percepcji estetycznej od
grywa uwaga. Otóż uwaga jednostki znajdującej się wśród publiczności staje się 

4) Por. B. Zawadzkiego, art. ,,Z współczesnej psychologii amerykańskiej" drukowany 
w Polskim Archiwum Psychologii VIII. 2. str. 100. 
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niewątpliwie zależną nie tylko od walorów przedmiotu percepcji i właściwości 
indywidualnych odbiorcy, lecz również od zachowania się publiczności. Zbiorowa 
percepcja estetyczna nadaje uwadze poszczególnych jednostek bardziej statyczny 
charakter lub czyni ją chwiejną, zależnie od zachowania się środowiska. Jeszcze 
ważniejsze są przemiany w dziedzinie wrażliwości i oceny estetycznej. Publiczność 
bywa rzadko homogeniczna, gdyż obecność osobników obu płci nie pozostaje bez 
wpływu. Wiadomo, że kobiety odznaczają się większą wzruszeniowością w tym 
sensie, iż słabsze podniety niż u mężczyzn wystarczą u nich do wywołania wzru
szeń. Przy zbiorowym doznaniu estetycznym zaznacza się również wpływ młodego 
człowieka czy młodej publiczności na starszego odbiorcę, już mniej wrażliwego, 
stępionego na pewne walory estetyczne i odwrotnie, wpływ ludzi o bardziej wyro
bionej wrażliwości na młodych daltonistów estetycznych. Zdarza się również, że 
cała publiczność wyczekuje na reakcję jakichś rzeczoznawców, krytyków lub innego 
typu autorytetu, np. króla będącego na przedstawieniu. Pod takimi rozmaitymi 
wpływami zamierać może wstępna emocja estetyczna lub powstawać wzruszenie, 
mylnie pojmowane jako wzruszenie estetyczne. W masie człowiek myśli mniej sa-
samodzielnie i krytycznie, toteż u licznie zebranej publiczności zauważyć można po-
spieszność sądu, co tłumaczy się też zwiększonym poczuciem mocy publiczności, jako 
sędziego, w porównaniu z odbiorcą indywidualnym. Aplauz czy niechęć publiczności 
są chociażby dlatego sugestywne, iż są kategorycznym, bezapelacyjnym objawem, że 
nie zawierają motywów, że są impulsywnym wyrazem uczuć'"'). W tłumie brak jed
nostce oporu, zostaje więc łatwo porwana przez tzw. „nastrój'' publiczności lub 
brak tego nastroju. Wydaje się nawet, że szczególnie w dziedzinie ocen estetycznych, 
gdzie brak obiektywnych kryteriów, sugestywność jest szczególnie wielka. Nie
pewność osób doznających estetycznie, obawa przed kompromitacją, ośmieszeniem, 
poniżeniem, brak należytego wykształcenia estetycznego, utrudniają przeciwstawie
nie się obcym ocenom estetycznym. Wiadomo przecież, że brak wiedzy i przekona
nia w pewnej dziedzinie czynią człowieka bardziej podatnym na sugestie w tej 
dziedzinie. 

Godzi się tu zwrócić uwagę na inne jeszcze okoliczności, sprzyjające uleganiu 
sugestii w zbiorowym doznaniu estetycznym. Zarówno w tłumie jak i w postawie 
estetycznej zanika wola indywidualna, chociaż z odmiennych przyczyn; w tłumie 
i postawie estetycznej panuje jednotorowość, jednokierunkowość myśli i uczuć. 
Wreszcie stan, który przeżywamy zajmując postawę estetyczną jest — podobnie jak 
sen, zmęczenie itp. — stanem nienormalnym, w którym brak nam tej trzeźwości, 
jaką odznaczają się okresy życia związane z walką o byt. Oczywiście nie wszyscy 
członkowie publiczności muszą ulec sugestii. Wiadomo, że człowiek nie zawsze 
zaraża się obcym stanem psychicznym. Czasem — wprost przeciwnie, ucieka przed 
nim, obca niechęć budzi w nim wesołość, cudze wzruszenie gburowatość itp. Takie 
wypadki kontrsugestii zależne są od stosunku danej jednostki do publiczności. Nie 
zdobędzie się na przeciwstawienie się sugestii np. przybysz z prowincji, niepewny 
siebie wśród wielkomiejskiej publiczności; raczej już znawca, świadomy swych prag
nień, gardzący tłumem laików. Swoista jest sytuacja publiczności podzielonej na 
2 wrogie grupy, gdzie brak wspólnego podścieliska uczuciowego, a więc wspólnego 
pragnienia pewnych wrażeń i podatności na nie. Wyobraźmy sobie publiczność 
koncertu nowoczesnej muzyki, złożoną z jej zwolenników i przeciwników. Oczywiście, 
iż tutaj nie znajdą bez zmian zastosowania omówione przez nas twierdzenia o wpły
wie publiczności na doznającą estetycznie jednostkę. W normalnych jednak, naj-

5) Może nie bez znaczenia jest miejsce zajmowane wśród publiczności (rzędy pierwsze, środ
kowe, tylne), o czym świadczą badania amerykańskiej uczonej H. Clark (por. cyt. art. B. Za
wadzkiego, str. 103). 
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częstszych bodaj warunkach, wpływ publiczności jest bardzo wielki. W niektó
rych wypadkach ogranicza się on do wprowadzenia pewnych form mimiki socjal
nej na teren przeżyć estetycznych. Mam na myśli szczególnie częstą samoułudę 
(człowiekowi zdaje się, że zachwyca się walorami estetycznymi przedmiotu percepcji, 
a faktycznie wzrusza go coś innego) oraz tzw. „udawanie" (nieprzyznawanie się 
publiczne do braku wzruszeń estetycznych przy percepcji przedmiotu doznawania). 

Ale wpływ publiczności może oddziałać na sam przebieg przeżyć, a nie tylko na 
ich zewnętrzne wyrazy. Może powodować powstanie nowych zjawisk np. ujrzenie 
piękna, zmienić intensywność przeżyć, np. osłabić zachwyt, a nawet zmodyfikować 
jakość przeżyć. Widzowi, któremu się coś pierwotnie nie podoba, może się to po
dobać pod wpływem sugestii otoczenia. Faktem jest, że dzięki zbiorowej percepcji 
wzruszenia estetyczne mogą uzyskać wyjątkową siłę u ludzi mało wrażliwych, że 
bardziej „ujednostajniają" się u członków publiczności i że znajdują wyraz raczej 
zewnętrzny, niż przy indywidualnej percepcji (szczególnie o ile chodzi o brak apro
baty). Reakcje przy zbiorowym doznawaniu stają się również bardziej krańcowe. 
Zdolność natomiast do subtelniejszych doznań zmiejsza się, gdyż następuje uproszcze
nie i „zgrubienie" afektów, zwiększa się nietolerancja itp. 

W każdym razie z chwilą znalezienia się doznającego w zbiorowisku — doznanie 
estetyczne nie zależy już tylko od jego wrażliwości i walorów przedmiotu estetycz
nego, lecz w wielkiej mierze również od reakcji otoczenia (chociażby zachodziła 
kontrsugestia). Pamiętać zaś należy, iż siłą atrakcyjną każdego zbiorowego doznania 
jest egzaltacja, powstająca w zbiorowisku, a nie tylko przedmiot doznania. Szcze
gólnie w dzisiejszych czasach egzaltacji zbiorowych szuka się we wszystkich dzie
dzinach życia (por. namiętność oglądania rozrywek sportowych); często przedmiot 
egzaltacji staje się mniej ważny od niej samej. Ludzi pociąga i porywa urok zbio
rowych uniesień, raduje możność gwałtownych uzewnętrznień swrych stanów bez 
kontroli krytycznych obserwatorów. Powstaje więc ważkie zagadnienie: czy przy 
zbiorowym doznawaniu nie zanika właściwe doznanie estetyczne? Czy może dalto-
nizm estetyczny dzisiejszego człowieka nie polega przypadkiem głównie na tym, 
że człowiek nie ma ochoty i cierpliwości do izolowanego doznania estetycznego, 
a przy zbiorowym doznawaniu staje się wątpliwe, czy przeżywa on faktycznie 
wzruszenia, wywołane przez wartości estetyczne, czy też raczej rozkoszuje się wspól
notą doznawania. 

Radio posiada niewątpliwie możność uczenia ludzi samotności w czasie dozna
wania estetycznego, ale nie zawsze z niej korzysta. Tworzy sztuczną publiczność 
przy mikrofonie. Transmituje frenetyczne oklaski publiczności koncertowej i teatral
nej, przez usta speakera zapewnia słuchacza, że danej audycji słucha cały kraj, 
pozwala speakerowi komunikować słuchaczom swe osobiste wzruszenia, słowem 
wciąga słuchacza — mimo w zasadzie niesprzyjających warunków — do jakiejś 
olbrzymiej radiowej publiczności. 

Nastawienie tej pracy jest raczej opisowe niż normatywne, nie zamierzam więc 
rozstrzygać kwestii, czy tak być powinno. Raczej chodziło mi o wyraźne postawienie 
problemu, który powânni sobie jasno uświadomić ci, którzy radiem kierują. Jeśli 
chcą przyczynić się do wychowania estetycznego publiczności, powinni z umiarem 
stosować wspomniane właśnie metody podniecania wzruszeń słuchacza, jeśli zaś 
chodzi im głównie o porwanie słuchacza audycją, powinni ją możliwie często stoso
wać i doskonalić. Wszak nawet w niektórych teatrach (np. w Bayreuth) stosuje się 
świadomie próby przeciwdziałania ujemnym wpływom publiczności przez konwen
cjonalne pohamowanie jej objawów, a więc przez zakaz oklasków itd. 

Mógłby ktoś uważać rozważania za trafiające w próżnię, a to wobec braku 
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kontaktu przestrzennego między członkami publiczności radiowej. Kontakt taki 
nie jest jednak nieodzowny, skoro mimo jego braku istnieje możliwość komuniko
wania reakcji publiczności poszczególnym, rozprószonym słuchaczom. Zresztą ba
dania dotyczące np. publiczności czytającej pewien dziennik wykazały już, iż dla 
ukonstytuowania się tego rodzaju „odbiorczego" zbiorowiska, oddziałującego wza
jemnie na siebie — kontakt przestrzenny nie jest konieczny. 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

JERZY KUBIN 

RADIO W KRAJU KAPITALISTYCZNYM 
Badania porównawcze radiofonii w świecie współczesnym przekonują, że program 

radiowy nie jest czymś, co można dowolnie kształtować. Jest on z reguły wypadkową 
charakteru instytucji, jako integralnej części ustroju społeczno-politycznego oraz zwy
czajów, upodobań i poziomu kulturalnego rzesz odbiorców. Od ustroju społecznego, 
w którym funkcjonuje radiofonia, zależy praktyczne rozstrzygnięcie kwestii, w jakim 
celu są nadawane programy radiowe i komu służą. 

W państwach kapitalistycznych można spotkać rozmaite systemy organizacyjne 
radia jako1 instytucji społecznej. We F r a n c j i radio- jest instytucją państwową 
podległą Ministerstwu Informacji; dysponuje 69 rozgłośniami, które transmitują 3 
programy na falach długich i średnich oraz 24 stacjami transmitującymi program na 
falach ultrakrótkich. Działalność radiofonii francuskiej (RTF) finansowana jest z bu
dżetu państwowego, zasilanego dochodami z opłat radiofonicznych. Do roku 1960 
zarejestrowano ok. 11 milionów odbiorników. ') 

W W i e l k i e j B r y t a n i i rząd udzielił w 1922 r. koncesji na nadawanie pro
gramów kapitalistycznej spółce British Broadcasting Company, która w 1927 r. 
przyjęła obecną nazwę: British Broadcasting Corporation (BBC). Koncesja ta jest 
co pewien czas, określony w umowie, odnawiana. Podstawę finansową stanowią do
chody z opłat radiofonicznych pobieranych przez organa administracji państwowej. 
Rząd zarezerwował sobie w umowie szereg specjalnych uprawnień, m. in. może żądać 
nadawania pewnych audycji lub zabronić nadawania innych. Umowa nie zezwala 
na nadawanie reklam handlowych i programów finansowanych przez jakąkolwiek 
inną instytucję. Do roku ШШ zarejestrowano ok. 15 milionów aparatów radiowych 
j telewizyjnych. -) 

W S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h większość rozgłośni stanowi własność czte
rech głównych towarzystw radiowych, NBC, CBS, MBS i ABC. N3C należy do grupy 
Morgana i Rockefellera, CBS — do rodziny Harrimanów i braci Brown, głównym 
akcjonariuszem ABC jest H. Lews, właściciel koncernu wydawniczego Time Incor
porated. Własnością narodu są, według aktu prawnego z 1934 r. (The Cammunication 
Act), jedynie powietrzne drogi fal radiowych. Rząd wydzierżawia tę własność przed
siębiorcom radiowym, określając, na jakich długościach fal mogą nadawać programy. 
Wśród warunków uzyskania licencji wymienia się służbę dobru publicznemu i respek
towanie różnych punktów widzenia, zarazem jednak akt z 1934 r. czyni zastrzeżenie, 
że nie może otrzymać ani posiadać licencji żaden „obcy" (np. organizacja komuni
styczna). Radiofonie komercjalne nadają programy informacyjne, literackie i oświa
towe, aby pozyskać słuchaczy i aby spełnić warunek uzyskania licencji, t j . w imię 
„służby dobru publicznemu". 

W USA nie obowiązują opłaty radiofoniczne. Do roku 1927 koszty nadawania pro
gramów ponosiły przedsiębiorstwa zainteresowane w produkcji odbiorników radio
wych, później głównym źródłem dochodów stały się płatne reklamy firm produku-

') Biuletyn Radiowy, 1960, Nr 3, wyd. Polskie Radio i Telewizja, Redakcja Studiów i Oceny 
Programu (powielone). 2) Biuletyn Radiowy, 1960, Nr 1, wyd. Polskie Radio i Telewizja, Redakcja Studiów i Oceny 
Programu. 
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jących lekarstwa, artykuły spożywcze, kosmetyki itp. Czynnych jest ogółem ponad 
3 tys. rozgłośni. Ilość odbiorników oblicza się na ok. 125 milionów, w tym ok. 50 
milionów w mieszkaniach prywatnych, ok. 30 milionów w samochodach, reszta w lo
kalach publicznych. 

Obok radiofonii komercjalnej istnieje sieć rozgłośni organizacji społecznych, oświa
towych i kulturalnych („non profit organizations"). Czynnych jest ok. 100 rozgłośni 
oświatowych, które zasięgiem nie obejmują nawet połowy kraju i stanowią nikły 
procent ogólnej liczby rozgłośni. 

W innych państwach kapitalistycznych organizacja radiofonii zbliża się do jednego 
z trzech wymienionych modeli. 

Analiza treści wytworów rozgłośni państw kapitalistycznych przekonuje, że róż
nice w organizacji radiofonii mają wpływ na ogólny poziom kulturalny programów 
radiowych, natomiast zasadnicze treści ideowo-polityczne programów informacyj
nych i publicystjrcznych określa podstawowy, wspólny dla wszystkich radiofonii ka
pitalistycznych fakt dysponowania radiofonią bezpośrednio przez ugrupowania ka
pitalistyczne bądź pośrednio przez powiązane z wielkim kapitałem rządy. Radio nie 
może działać przeciwko ustrojowi. Radio w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak 
większość prasy tego kraju i telewizja, aktywnie współdziałają na rzecz umocnienia 
systemu kapitalistycznego. 

Fakt ten stwierdzają wybitni socjologowie. Paul F. Lazarlsfeld i Robert K. Morton 
piszą o sytuacji w Stanach Zjednoczonych: „Jeżeli ludzie nie podzielają przekonań 
i poistaw bronionych przez niektóre z ugrupowań władzy — jak na przykład National 
Association of Manufacturers — nie likwiduje się ich ani nie zamyka w obozach 
koncentracyjnych. Ci, którzy sprawują kontrolę nad opiniami i przekonaniami naszego 
społeczeństwa odwołują się nie do fizycznej przemocy, lecz do środków masowego 
przekonywania" 3). Do podobnej konkluzji dochodzą M. Janowitz i R. Schulze: ..Środki 
masowego oddziaływania rzadko przekazują wypowiedzi, które kwestionowałyby 
istniejące wzory i schematy lub pobudzały krytyczne myślenie, opinię i działanie. 
W demokratycznym społeczeństwie większość producentów środków masowego od
działywania powiązana jest ściśle z administratorami i przedsiębiorcami, którzy są 
zainteresowani w utrzymaniu porządku i stabilizacji". ') 

Ch. Siepmann pokazuje praktykę „wolności" słowa w Stanach Zjednoczonych i me
chanizm eliminowania programów nieodpowiadających ideologii sfer przemysło
wych. W r. 1945 inż. H. Scott zamącił spokój komisarzy z Federalnej Komisji Łącz
ności (Federal Communications Commission), którzy zajmują się przydzielaniem fal 
radiowych, stawiając metafizyczne pytanie: czy istnieje Bóg? Pan Scott zażądał ode
brania licencji 3 rozgłośniom w Kalifornii, które uprawiając propagandę przeciwko 
ateizmowi, transmitując nabożeństwa i modlitwy, nie zgodziły się nadawać audycji 
reprezentujących ateistyczny punkt widzenia. Wszak „The Cammunications Act" — 
argumentował p. Scott — miał gwarantować wolność słowa i nakładał obowiązek 
respektowania różnych punktów widzenia. Rozgłośnie utrzymywały w tym sporze, 
że uprawianie ateistycznej propagandy nie jest „w interesie publicznym", a ponadto 
zagadnienie samo nie istnieje jako problem interesujący ogół słuchaczy, gdyż tylko 
garstka ludzi kwestionuje istnienie Boga. Federalna Komisja odrzuciła żądanie 
p. Scotta. O ile ateizm uważa się za problem nie dość ważki, aby poświęcać mu czas 
radiowy, o tyle omawianie zagadnień komunizmu traktuje się jako zbyt niebezpieczne. 
Wyjaśnienie jest — zdaniem Ch. A. Siepmanna — proste: nie należy domagać się 
od radiowców odwagi Don Kichota. Rozgłośnia, która zdecydowałaby się przez dłuższy 
okres udostępniać mikrofon komunistom, straciłaby źródło dochodu.5). 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa związku pomiędzy rodzajem organizacji ra
diofonii kapitalistycznych a poziomem programów rozrywkowych i kulturalnych. 
Czynnikiem rozstrzygającym okazuje się sposób finansowania działalności programo
wej. W radiofoniach opartych na budżecie państwowym lub dochodach z opłat radio
fonicznych abonentów częściej zjawiają się na antenie wartościowe dzieła sztuki 
radiowej, oryginalne słuchowiska i adaptacje dzieł klasyków literatury, więcej czasu 
poświęca się muzyce poważnej i audycjom popularyzującym osiągnięcia nauki, tech
niki i sztuki. Znacznie gorszy poziom programów cechuje radiofonie, które czerpią 
zyski ze sprzedaży czasu. Radio w USA — pisze Charles A. Siepmann — jako przed-

3) Mass communication, popular taste and organised social action w: Mass Culture, 
В. R o s e n b e r g and D.M. W h i t e, Glencoe, Illinois 1959, Free Press. 

4) Morr is J a n o w i t z und Rober t S c h u l z e : Neue R ich tungen in der M a s s e n k o m m u 
nikationsforschung. Rundfunk und Fernsehen, 1960, 1, s. 13. 

5) Ch. A. S i e p m a n n : Radio, Television and Society, New Jork 1956. Oxford University 
Press. 
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siębiorstwo dochodowe tym różni się od innych przedsiębiorstw, że jego dochód nie 
zależy wprost od jakości jego produktów. Nadawanie najlepszych programów nie 
daje wprost zysków. Dochód zależy od gotowości zakupienia czasu przez firmy rekla
mujące swoje towary, co jest w dalszym ciągu uwarunkowane stopniem prosperity 
na rynku. °) 

Jeśli czas zakupi producent kosmetyków, rozgłośnia będzie starała się nadawać 
przede wszystkim takie audycje, których najchętniej słuchają kobiety. Będą to kon
certy reklamowe, tzw. opery na cześć pachnącego mydła (Soap operas ") lub powie
ści w odcinkach. Konstrukcja perypetii i główne tezy tych powieści obliczone na 
przyciąganie uwagi słuchaczek sprowadzają się do tego, że „dobre i uczciwe ko
biety, żony i matki są niezwyciężone w ich sferze życia, w amerykańskiej rodzinie. 
Mężczyźni, którzy gdzie indziej górują, tutaj są podporządkowani i zależni od mą
drości żony" 8). Jednym z głównych wskaźników oddziaływania audycji jest wzrost 
popytu na towar reklamowany podczas jej nadawania. 

Radio, telewizja, wydawnictwa prześcigają się w USA nie tyle w zaspokajaniu 
gustów i zainteresowań publiczności, ile w odkrywaniu „najniższych, wspólnych wy
znaczników". Komiksy i kryminały stały się elementem kultury mas. H. Roaland 
analizując 50 kryminałów cieszących się wielką popularnością wśród dzieci stwier
dził, że zawierają one 96 wypadków kryminalnych, w których zbrodnia została do
konana, zamierzona, podsunięta lub narzucona. Były to wypadki morderstw, szantażu, 
kradzieży dzieci, sabotażu. Na osiem stereotypowych postaci występujących w tych 
kryminałach sześć miało charakter „nadbohaterów" lub „zbrodniarzy". Obok nich 
występowali wytrawni przestępcy, którzy dokonywali plugawych i zwierzęcych 
zbrodni. Jedynie w 10% opisanych wypadków zbrodnia została ukarana,9) Według 
Seldesa, co tydzień dokonuje się na falach eteru ok. 1500 morderstw.10) 

Poziom kulturalny treści rozrywkowych przekazywanych środkami masowymi 
stanowi — jak słusznie zauważa J. Strzelecki — jedynie współczesną kontynuację 
znamiennego dla rozwoju amerykańskiego kapitalizmu businessu rozrywki z lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Cytuje on historyków amerykańskiej cywilizacji 
Charles i Mary Beard, opisujących coraz liczniej krzewiące się w miastach i mia
steczkach pałace uciech, czyli pałace masowej kultury. 

„Ci, co nie znajdowali ulgi w religijnych obrządkach, i ci, co ją znajdowali, mogli 
się tam oddać wesołym i bujnym uciechom, dostarczanym na zasadach całkiem mer
kantylnych. Były tym wodewile, walki o nagrody, cyrk, muzea osobliwości i tanie 
teatrzyki, pomagające masom trwać w wesołym niedostatku i to wszystko nie jak 
za Cezarów, na publiczny koszt, lecz na koszt użytkowników i z zyskiem właścicieli. 
Bawienie miejskich mas, stwarzanie masowych gustów i wzorów kultury stało się 
w tych latach jednym z rozległych i wysoce zyskownych działów kapitalistycznej 
przedsiębiorczości. W tę dziedzinę wtargnęły z całą siłą gorączkowe namiętności 
groszoróbstwa, nie przebierające w doborze kolejnych sensacji, dbające jedynie o ka
sowe wpływy. Zmobilizowane zostały całe armie pisarczyków, produkujących wstrzą
sające melodramaty, eksploatujące miłość, samobójstwo, przestępstwo i mord. „Tanio 
i wulgarnie" — oto hasło tego nowego obrządku, hasło o niezwyciężonej sile. ") 

Masowa pogoń za rozrywką jest, zdaniem С Wright Millsa, najbardziej rzucającą 
się w oczy cechą współczesnego życia społecznego w Ameryce, przy czym „najistot
niejszą właściwością wszystkich tych czynności jest to, że zmierzają one ku zadzi
wieniu, podnieceniu, zapomnieniu a bynajmniej nie rozszerzają umysłu, nie pogłębiają 
uczuć, ani nie polegają na twórczym rozwijaniu spontanicznych skłonności." 12) 

Macdonald widzi w kapitalistycznych regułach funkcjonowania przemysłu środków 
masowych jedno z głównych źródeł potoku kultury masowej jako różnej zarówno od 
kultury ludowej jak i od kultury przekazywanej w podręcznikach i dziełach kla
syków. W kulturze masowej kicz wypiera dzieło sztuki, podobnie jak w ekonomice — 
według prawa Greshama — towar gorszej jakości wypiera dobry. Kicz nie zaspokaja 
potrzeb kulturalnych mas, lecz jedynie eksploatuje te potrzeby w celach zysku. Środki 

") L. c , s. 45. 
') Ironiczna nazwa arii operowych przeplatanych reklamami, które finansowali fabrykanci 

mydełek. 
8) W. Lloyd W a r n e r and William E. H e n r y : The Radio Day-Time Serial: A. Sym

bolic Analysis, Genetic Psychology Monographs, 1948, 37. 
9) Cyt. za R. D. W i l l e у and H. A. Y o u n g : Radio in Elementary Education, Boston 

1948, D. С Heath. 
") Gilbert S e 1 d e s. The Great Audience, New York 1950, The Viking Press, s. 128. 
") Za J. Strzeleckim Kultura i Społeczeństwo, 1R60, Nr 1—2, s. 311. 
I2) Za J. Strzeleckim С W. M i l l s , White collar, New Jork 1952, Oxford University Press, 

s. 237, tamże. 
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masowe upowszechniają w warunkach kapitalistycznych nie dzieła wysokiej kultury, 
lecz artykuły masowej konsumpcji, wytwarzane przez armie rzemieślników, których 
opłacają kapitaliści. Istota masowej kultury — pisze Macdonald — obnaża sama 
wystarczająco kapitalizm jako klasowe społeczeństwo eksplotacji.13) 

Radio amerykańskie operuje najchętniej stereotypowymi ujęciami i postaciami 
schematycznymi, czerpie materiał z historii i gloryfikuje przeszłość, służy utwierdza
niu Ameryki wczorajszej przeciw komunistycznej przyszłości. Opór przeciw zmia
nom — pisze Gilbert Seldes — znajduje odbicie w popularności pewnych programów 
i ich bohaterów: 10 ulubionych programów z roku 1949 okazało się tymi samymi 
10 programami z listy faworytów roku 1939 z nieznaczną jedynie zmianą kolejności 
na liście. u) Zasadą jest, aby program rozrywkowy był jednorazowo konsumowany 
tak jak inne artykuły, które po użyciu się wyrzuca. Od każdego programu wymaga 
się, aby był tak. jak to jest tylko możliwe, łatwy do zapomnienia. Pisać, aby być 
zapomnianym, to zupełnie nowy element, jaki wprowadziło radio jako przedsiębior
stwo reklamowo-rozrywkowe.15) 

W USA, kraju masowej, standartowej produkcji nie tylko literatura, lecz również 
muzyka stała się standartowym towarem — pisze T. W. Adorno. !B) Przestała być 
źródłem siły duchowej człowieka, jest artykułem konsumpcji. Badania wykazały, że 
symfonie przeobraziły się w radio amerykańskim w utwory rozrywkowe przez uwy
datnienie kolorystyki dźwiękowej, szczegółów, wyodrębnianie głównego tematu itp. 

Komu wobec tego służy amerykańskie radio? 
Gilbert Seldes, autor nie posądzany o komunizm, pisze: ..Nadawanie audycji służy 

dziś mniejszości... Słuszność tego stwierdzenia okaże się, jeśli tylko przestaniemy 
myśleć o ludziach jako jednostkach składających się na audytorium, a zaczniemy 
myśleć o nich jak o osobach. Każda z nich posiada czynne zainteresowania kultu
ralne, a wiele ma zainteresowania potencjalne. Audycje służą tylko niewielu pierw
szym i nikomu z drugich". '") 

Nadawanie audycji służy w USA głównie sprzedawaniu towarów, a radio i tele
wizja spełniają przede wszystkim funkcje instytucji reklamowych. Nie oznacza to. 
aby program radiowy •— podobnie jak film czy telewizja — nie spełniały funkcji 
wychowawczych w sensie obiektywnym. Funkcje te upatruje Jan Strzelecki w wy
chowaniu wzorowego obywatela-konsumenta. Człowiek pozostawiony sam sobie jest 
raczej czynnikiem zastoju niż postępu i zmiany. Ma ograniczone rozpoznanie istot
nych potrzeb swej natuiy i nie umie z dostateczną szybkością wyzwolić się spod 
władzy przeżytków przeszłości. Nie pojmuje, że dawne cnoty stały się dziś przywa
rami i pozostaje nieustannie w tyle za tym, czego wymaga od niego historia. Nie 
jest więc spontanicznie i z własnej, nie pobudzonej z zewnątrz woli konsumentem 
doskonałym; jego potrzeby nie nadążają za obiektywną rzeczywistością rozwoju pro
dukcji i mógłby przez to stać się zagrożeniem American Way. Trzeba więc czuwać 
nad nim nieustannie i nieustannie dynamizować jego pojęcie szczęścia, wiązać je 
z coraz to nową falą pojawiających się na rynku przedmiotów. Rola instytucji 
ogłoszeń polega więc na dziele nieustającej edukacji, na niestrudzonym wychowywa
niu nowego człowieka, doskonałego obywatela ery obfitości. iH) O skuteczności tego 
wychowania mówią wyniki badań nad wyobraźnią grupy dorosłych i wykształconych 
Amerykanów. ..Badani, zaproszeni do puszczenia wodzy swej fantazji, powiedzieć 
mieli, co by też chcieli widzieć w świecie jutra... Próba wypadła p o l i n i i naj
śmielszych marzeń salesmanów. Wyobraźnia dobrze wychowanych obywateli doby 
obfitości poruszała się wiernie po zaprojektowanym przez nich torze, bogacąc świat 
o listę snów: 

O maszynę do przynoszenia porannej gazety, o szosy urządzone na wzór trans
misyjnych pasów, supermarket, w którym można by wszystko kupić nie wysiadłszy 
z auta, o wmontowany w ubranie aparacik do regulacji temperatury opływu po
wietrza, o samochód słuchający głosu, o telewizyjny kombajn, prezentujący każdy po
żądany obraz, głos, smak i klimat, o proszki do pobudzania zaginionych i usuwania 
zbyt dotkliwych wspomnień". ,;') 

") Dwight M a c D o n a l d : A t h e o r y of mass cu l tu re . Diogenes 1953, 3. P r z e d r u k w: Mass 
Culture , zob. od.':.y !P,C • 3. 

I4) The Grea t Audience , s. 2Г.8. 
13) ibid. s. 110. 
le) T. W. A d o r n o : A Social Cri t ique of Radio Music w : Reader in Publ ic Opinion and 

Communica t ion . Ed. by B. Berelson and M. Janowi tz . Glencoe 1953, F ree Press . 
17) Gilbert S e l d e s : Public par t ic ipa t ion , Public Opinion Quarterly, Vol. XXIV, 1960 
18) Jan S t r z e l e c k i : Arnervkai iski? n iepokoje , Twórczość, 1961, Nr. 12. 

") 1. с. 
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DANUTA CZAUDERNA 

CZYTELNICY CZASOPISM W NRF 
(Leseranalyse 1961) 

W 1954 roku powstało w NRF zrzeszenie pod nazwą Arbeitsgemeinschaft Leser
analyse. Stawiało sobie ono jako cel analizę rynku czytelniczego pod kątem możliwo
ści zwiększenia skuteczności oddziaływania reklamy prasowej. Dobór czasopism był 
przypadkowy; zależał on od zainteresowania wydawcy strukturą czytelników swego 
pisma i gotowości finansowania badań. Cztery pierwsze analizy przeprowadzano co 
dwa lata, następne badania po I960 r. wykonywano w odstępach jednorocznych. 

Do Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse należały w 1956 roku 52 tytuły o sprzeda
nym nakładzie 19 min egzemplarzy. W 1961 roku natomiast analizowano 44 tytuły 
o nakładzie 26,5 min. 

Materiały dotyczące stosunków czytelniczych gromadzone od szeregu lat pozwa
lają na ustalenie tendencji w zakresie czytania prasy. Stwierdzono, że w 1956 roku 
na jeden egzemplarz czasopisma przypadało 7,8 czytelników. W 1961 roku cyfra ta 
spadła do 5,8. Uzasadnia się to wzrastającym standartem życiowym — tzn. tym, że 
coraz więcej ludzi może sobie pozwolić na kupno interesującego tytułu — nie czeka
jąc aż od krewnych czy znajomych będzie można pożyczyć przeczytany już przez nich 
egzemplarz. Tym samym wzrost nakładów nie koniecznie świadczy o wzroście ilości 
czytelników. 

Mamy do dyspozycji całościowe opracowanie zebranego materiału w Leseranalyse 
1961 *). Wśród mnóstwa bardzo szczegółowych zestawień i dużej ilości cyfr są pewne 
dane, które mogą nas zainteresować ze względu na to. że w sposób wyrazisty cha
rakteryzują czytelników czasopism w NRF. Badaniami podobnie jak i w latach po
przednich objęto około 12.800 osób w wieku od 16 do 70 lat. Próbę dobierano wyloso-
wując co n-tą osobę z listy w miejscowościach podzielonych na pięć typów ze względu 
na ilość mieszkańców. 

Przy opracowywaniu wyników pamiętano, że zastosowanie tej samej metody 
w stosunku do tak różnorodnych tytułów wydawniczych jak te, które skupiono w LA 
powoduje, że możliwość porównania z y s k u j e kosztem nieuwzględniania pewnych 
specyficznych właściwości niektórych czasopism. 

Oprócz informacji o zasięgu danego czasopisma, ilości i strukturze jego czytelni
ków trzeba znać także charakter czasopisma i sposób jego oddziaływania. W założe
niach badawczych podkreślano, że trudno wyobrazić sobie reklamę, która by bez róż
nicy zwracała się do wszystkich czytelników. Dlatego też nie można uważać jakiegoś 
czasopisma za właściwy organ reklamowy tylko dlatego, że ma dużo czytelników. 

Ponieważ cel poznawczy badań miał służyć konkretnym potrzebom praktycznym 
chodziło o stwierdzenie zasięgu tytułów — o to, by wiedzieć jacy ludzie czytają po
szczególne czasopisma ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan rodziny, przy
należność społeczną, wielkość liczebną zamieszkiwanej miejscowości, kraj federalny 
itp. W badaniach posługiwano się ściśle zdefiniowanym pojęciem czytelnika czaso
pisma, czytelnika na egzemplarz, czytelnika kupującego bądź prenumerującego1, czy
telnika czasopism z teczek czytelniczych. 

*) Leseranalyse 1961, Essen-Heidhausen, s. 118. 



CZYTELNICY CZASOPISM W NRF 99 

44 tytuły analizowane w LA-61 podzielono na 10 grup tematycznych. 
W grupie pierwszej znalazły się czasopisma i l u s t r o w a n e : Bunte Münchner 

Illustrierte, Frankfurter Illustrierte, Neue Illustrierte, Quick, Revue, Stern, Weltbild. 
W grupie drugiej jest katolickie czasopismo Der Feuerreiter i rozrywkowe Kristall. 
Grupa trzecia do czasopisma r a d i o w o t e l e w i z y j n e : Bild und Funk, Funk-

Uhr, Gong. Funk-Fernsehwelt, Sehen und Höhren, Hör zu, Radio Fernseh-Revue, TV-
Fernseh-Woche. 

Czasopisma f i l m o w e reprezentowały: Film-Revue i Star-Revue. 
Grupę samą dla siebie stanowi Der Spiegel. 
Oprócz tego przedmiotem analizy były dwie g a z e t y n i e d z i e l n e : Bild am 

Sonntag i Welt am Sonntag. 
Wśród gazet t y g o d n i o w y c h reprezentowane były: Das grüne Blatt, Haus

freund I 7 Tage, Deutscher Hausfreund Illustrierte, Heim und Welt, Neue Post, Neue 
Welt am Sonnabend, Wochenend. 

W grupie czasopism k o b i e c y c h znalazły się: Brigitte, Constanze, Film und 
Frau, Frau im Spiegel, Für Sie, Freundin, Praline. 

M o d ę reprezentowały: Beyer Mode, Burda Mode, Neuer Schnitt. 
W dziesiątej grupie znalazły się: ADAC-Motorwelt, Das Beste aus Reader's Digest, 

Hobby, Kosmos, Mann in der Zeit. 
Czasopisma w grupach ułożono w kolejności alfabetycznej. Wyniki przedstawiono 

w dwojakim ujęciu. W pierwszym przypadku przyjęto ogólną ilość respondentów za 
100°/o zakładając równocześnie, że wyniki można uogólnić na całą dorosłą ludność 
NRF, czyli na 39.580.000 osób. W drugim przypadku ilość czytelników danego tytułu 
przyjęto za 100%. 

W grupie czasopism ilustrowanych największą poczytnością cieszą się Stern 
i Quick, mając po 26.5°/o (10,49 min) i 23,1% (9,5 min) czytelników wśród ludności 
NRF. Mimo dużej ilości czytelników, ilość osób stale czytających jest niższa niż przy 
innych tytułach — np. Stern ma ich 52%, Quick 55%. Reszta przypada na czytelników 
sięgających po te czasopisma od czasu do czasu, lub przypadkowo. Takie czasopisma 
jak Bunte Münchner Illustrierte, Frankfurter Illustrierte i Neue Illustrierte mają czy
telników po około 14% (5,7 min). Ilość stałych czytelników mieści się w granicach 
59—60%. 

W grupie czasopism filmowych Film-Revue dociera do 7,7% dorosłych obywateli 
NRF (3,03 min) — w tym jest 60% czytelników regularnych. Star-Revue (1,59 min 
czytelników) ma więcej czytelników przypadkowych (26%) i czytających to czaso
pismo nieregularnie (29%) niż czytelników stałych (45%). 

Der Spiegel czytuje 9,7% ludności NRF (3,6 min), przy czym 63% czyni to syste
matycznie. 

Gazety niedzielne mają mniej więcej połowę czytelników regularnych. Bild am 
Sonntag dociera do 3,6 min osób, a Welt am Sonntag do 1,03 min. 

Wśród czasopism kobiecych wyróżnia się Constanze, ma bowiem 6,29 min czytelni
ków. Film und Frau ma ich 3,19 min. Czytelnicy pozostałych pięciu tytułów oscylują 
między liczbą 1,86 min (Für Sie), a 2,24 min (Brigitte). Ogólna zależność między czy
telnikami regularnymi a pozostałymi kształtuje się w przybliżeniu 1 : 1 dla takich 
tytułów jak Brigitte, Praline, Constanze, Film und Frau. 

Następne zagadnienie interesujące badaczy dotyczyło miejsca czytania poszczegól
nych czasopism. 

Tygodniki ilustrowane „w domu" czyta od 73 do 77% osób. Reszta czyta je w ..in
nych miejscach". Najniższe miejsce zajmuje Stern — najwyższe Revue. W 87% gazety 
niedzielne czyta się w domu. Dla czasopism filmowych dane te wynoszą po 72% 
(Film-Revue) i 66% (Star-Revue). Der Spiegel ma 79% czytających w domu; Für Sie — 
pismo poświęcone praktycznie myślącej kobiecie ma ich 84%. Praline, dwutygodnik 
o modzie, rozrywce, mieszkaniu i podróżach jest w 80% czytany w domu. 

Po ogólnym scharakteryzowaniu czytelników czasopism, dalsza część LA-61 zaj
muje się ..czytelnikiem na egzemplarz" według płci, wieku, wykształcenia, wielkości 
miejscowości, liczebności rodziny. 

Czasopismami ilustrowanymi kobiety interesują się bardziej od mężczyzn. Dane 
dla kobiet wahają się w granicach od 50% (Stern) do 55%> (Revue). Średnia czytania 
czasopism ilustrowanych dla mężczyzn wynosi 48%. W przypadku Der Spiegel sytua
cja się odwraca — 58% mężczyzn czyta to czasopismo. Czasopisma niedzielne czyta 
Więcej mężczyzn (53%) niż kobiet (47%). W przypadku czasopism filmowych jest od
wrotnie — ogółem jest tu 56% czytelniczek i 44% czytelników. Średnia zaintereso
wania czasopismami kobiecymi wynosi dla mężczyzn 34%. Dane bardziej szczegółowe 

7* 
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mówią, że najwięcej , bo 76c'/o kobiet czyta Brigitte. Na tomias t na jwiększa ilość męż
czyzn in teresuje się dwu tygodn ik i em Praline (35°/o). 

In teresująco przeds tawia się czyte lnic two czasopism w g grup wieku. Ogólna p r a 
widłowość polega na tym, że dużo czasopism czyta się w grup ie wieku od 16 do 24 
lat. P o t e m czytelnictwo spada w grup ie od 25—34 lat, a w n a s t ę p n y m przedzia le w ie 
k o w y m (35—44 lata) jest ba rdzo niskie. Skokowo wzra s t a w grup ie wieku od 45—59 
lat. Ludzie s tarzy (od 60 do 70 lat) czytają niewiele. 

Tabl. 1: Czytelnicy czasopism 
wg grup wieku w procentach 

grupy t ema tyczne 
czasopism 

i lus t rowane 
fi lmowe 
Der Spiegel 
niedzielne 
kobiece 

16—24 

24 
35 
21 
23 
27 

25— 

20 
19 
20 
20 
19 

grupy wieku 
! 35—44 45—59 60—70 

16 
15 
17 
17 
16 

27 
24 
29 
30 
27 

12 
7 

13 
10 
11 

Na uwagę zasługuje to, że ludzie wchodzący w życie (16 do 24 lat) i ludzie starsi 
(45 do 59 lat) w j e d n a k o w y m stopniu interesują się czasopismami kobiecymi. N a j 
młodsza g rupa wieku in teresuje się j ednak najbardzie j czasopismami f i lmowymi. Na 
tomias t gazety niedzie lne czytają przede wszys tk im przeds tawic ie le g rupy wieku od 
45 do 59 lat. W tej g rupie największą ilość czyte lników m a t akże Der Spiegel. 

Tab. 2: Czytelnicy czasopism 
wg wielkości miejscowości w procentach 

ilość mieszkańców 
grupy t ematyczne 

czasopism 

i l u s t rowane 
f i lmowe 
Der Spiegel 
niedzie lne 
kobiece 

do 1.999 

19 
14 
13 
14 
16 

2.000— 
19.000 

29 
25 
24 
30 
27 

20.000— 
99.000 

15 
18 
15 
18 
16 

100.000— 
499.999 

i 

15 ! 
15 
18 
13 
14 | 

i 

500.000 
i więcej 

22 
28 
30 
29 
26 

We wioskach czyta się s tosunkowo dużo czasopism i lus t rowanych. Der Spiegel c ie
szy się tu na jmnie j szym za in te resowaniem. W miejscowościach do 2.000 mieszkańców 
o 1% więcej czyte lników niż Der Spiegel mają czasopisma f i lmowe i gazety niedzielne. 
W mias tach małych (do 20.000 mieszkańców) czyta się p r a w i e z j e d n a k o w y m zain te
resowaniem czasopisma i lu s t rowane i niedzielne. W mias tach dużych nie wyróżnia 
się czytelnictwo żadnej g rupy tematyczne j . W ogóle czyta się mało. Dopiero w mia
s tach ponad półmi l ionowych za in te resowanie prasą wzras ta . P ie rwsze miejsce za j 
mują czytelnicy Der Spiegel. 

Tab. 3: Czytelnicy w g pici i wykształcenia 
w procentach 

grupy tematyczne 
czasopism 

i lus t rowane 
f i lmowe 
Der Spiegel 
niedzielne 
kobiece 

pods taw. 

73 
73 
PI 
77 
69 

mężczyźni 
średnie 

19 
21 
28 
16 
21 

wyżs 

8 
6 

20 
7 

10 

podstaw. 

76 
78 
62 
82 
69 

kobiety 
ś rednie 

21 
20 
30 
16 
27 

wyższe 
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W LA-61 podano tylko cyfry bez komentarza. Interpretacja nie będzie niezgodna 
z prawdą, jeśli w oparciu o te dane wywnioskuje się, że wśród osób z podstawowym 
wykształceniem kobiety w większym stopniu niż mężczyźni wykazują zainteresowa
nie czasopismami. Zarówno wśród jednych jak i drugich największą poc/.yincicią 
cieszą się gazety niedzielne — najmniejszą Der Spiegel. W grupie osób z wykształce
niem średnim także kobiety czytają więcej od mężczyzn, poza jednym przypadkiem, 
gdzie ln/o mężczyzn więcej od kobiet interesuje się czasopismami filmowymi. 

Dane zmieniają się dla osób z wyższym wykształceniem. Tu mają zdecydowaną 
przewagę mężczyźni — przy czym najbardziej rzuca się to w oczy w Der Spiegel. Róż
nica wynosi tu 12°/o na korzyść mężczyzn. W tej jak i w poprzedniej grupie wykształ
cenia, najwięcej czytelników i czytelniczek ma Der Spiegel. 

Oczywiście analizy te nie są robione dla redakcji, w celu takiego ustawienia ich 
problematyki, by odpowiadała ona najbardziej zainteresowaniom i potrzebom czy
telników. Odbiorcą wyników analiz czytelniczych jest reklamująca się gospodarka 
zachodnioniemiecka. Analiza daje producentom odpowiedź na pytanie, jakich czy
telników osiągają poprzez reklamę w czasopismach. Z licznych nader szczegółowych 
tablic wynikowych ,.stratedzy" reklamy wyciągają dla siebie wnioski, w jakich pi
smach, jak i jakie zamieszczać ogłoszenia, by uzyskać większy zbyt towarów i wyjść 
zwycięsko z konkurencji rynkowej. Interesujące badania czytelników służą więc 
w NRF wyłącznie celom komercyjnym kapitalistycznych producentów. 
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WALERY PISAREK 

JĘZYK RADIOWY*) 
Odkąd niegdysiejsza świętość — gramatyka Port Royal — rozsypała się w gruzy 

v/ następstwie XIX-wiecznych odkryć lingwistycznych, a kanony poetyki pseudo-
klasycznej zostały ośmieszone przez romantyków, nikt chyba nie przypuszczał, że 
może nadejść czas, w którym idea normy pełniącej funkcję wartościującego- kryte
rium w dziedzinie języka i piśmiennictwa stanie się żądaniem nauki. Wprawdzie 
chodzi tu o normę inną niż dawna, bo opartą nie na jednostkowych zjawiskach choć
by powszechnie uznawanych za godne naśladowania, ale na mocnych podstawach 
naukowych — idea sama w sobie jest przecież identyczna. 

Na dobrą sprawę już sformułowana u progu naszego wieku przez Leroy'a definicja 
języka jako systemu znaków7 oraz niewiele późniejszy postulat De Saussure'a oddzie
lenia badań synchronicznych od diachronicznych pociągały za sobą konieczność roz
strzygania, co w gruncie rzeczy n a l e ż y d o a k t u a l n e g o s y s t e m u językowego, 
a co nie. Kiedy zaś język stał się przedmiotem naukowego zainteresowania matema
tyków (a nawet techników w przypadku maszyn tłumaczących) zagadnienie miejsca 
poszczególnych elementów języka w systemie awansowało do rzędu kwestii podsta
wowych. Z tego punktu widzenia ważniejsze jest określenie przynależności danego 
elementu do systemu (czyli kwestia: czy można tak powiedzieć w określonym języku?) 
aniżeli wyjaśnienie jego pochodzenia czy wskazanie odpowiedników w innych sy
stemach językowych lub w tym samym systemie, ale w przeszłości. 

Współczesna normatywność lingwistyki (mówiąc ściślej: lingwistyki stosowanej) 
wynika z twierdzenia, że podstawową funkcją języka jest funkcja narzędzia porozu
miewania się. Z tego twierdzenia bezpośrednio wypływa wniosek, że ta forma języ
kowa jest „lepsza", która jest sprawniejszym narzędziem. Stąd już tylko krok, by 
przyznać lingwistyce prawo instruowania, jak tym narzędziem należy się najskutecz
niej posługiwać oraz uświadomić sobie możliwości tworzenia dla różnych celów 
sztucznych systemów językowych. Wszystko to oczywiście wiedziano już dawniej, ale 
nie widziano w tym podstawowych zadań językoznawstwa. 

Zagadnienie sprawności wysłowienia można rozpatrywać co najmniej z dwu róż
nych punktów widzenia. Można przyjąć za przedmiot zainteresowań bądź sam wy
twór językowy i badać jego strukturę przez opisowo-porównawczą analizę składni
ków, bądź też skupić uwagę na skutkach oddziaływania tego- wytworu, korzystając 
z metod psychologicznych i socjometrycznych. Oba ,.punkty widzenia" zyskały 
w ostatnich latach nowy oręż badawczy. Pierwszy znalazł go w lingwistyce matema
tycznej i cybernetyce, drugi — w psychologii społecznej i socjologii masowego od
działywania. 

Kiedy pozwalam sobie na te uogólnienia, mam na myśli badania zagraniczne, 
przede wszystkim amerykańskie, radzieckie i francuskie, choć 01 podobnej ewolucji 
świadczą również pojedyncze publikacje polskie. Pierwszą zaś na naszym gruncie 
próbą wykazania możliwości, wypływających z wyzyskania wszystkich tych kierun
ków i metod badawczych w jednej pracy, w celu rozwiązania j e d n e g o zagadnie
nia jest praca Józefa Mayena „O komunikatywności dziennika radiowego". 

*) Józef M a y e n : O KOMUNIKATYWNOŚCI DZIENNIKA RADIOWEGO. Redakcja Studiów 
i Oceny Programu Polskiego Radia, nr 22/1963. S. 210. 
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Ta licząca przeszło 200 stron książka, wydana przez Redakcję Studiów i Oceny 
Programu Polskiego Radia, ukazała się w formie powielonego skryptu z nadrukiem 
„Do użytku wewnętrznego". Nie jest więc przeznaczona dla szerszych kręgów odbior
ców. Być może autor przygotowując tę pracę do wydania nie w formie publikacji 
wewnętrznej, inaczej by ją zredagował, być może zmieniłby niektóre sformułowania. 
Ale mimo tych zastrzeżeń trudno recenzentowi zająć inne stanowisko niż przy oma
wianiu pracy drukowanej, trudno odwoływać się do przypuszczalnych intencji autora 
a nie do utrwalonego tekstu. 

Wypada więc zaprotestować przeciw zbyt licznym (nieterminologicznym), a niepo
trzebnie wprowadzanym obcym wyrazom i niezręcznym tłumaczeniom (np. „język 
Indian irokezyjskich", ,.wyrazy narzędziowe"). Trudno językoznawcy zgodzić się na 
sformułowanie „skupienie wyrazów »mroźna zima« jest bardziej prawdopodobne niż 
skupienie »mroźna teraz zima«", bo drugi przykład nie jest skupieniem, lecz zdaniem, 
a więc elementem z innego poziomu języka. Wątpliwości budzi też m. in. oświadcze
nie co do liczby polskich głosek („pomijając szczegółowa rozróżnienia na miękkie 
i twarde jest ich 36" — pisze Mayen, powołując się na artykuł Marii Steffen, która 
jednak, nie uwzględniając wariantów, podaje w swych tablicach 39 głosek). 

Genezę, charakter i cel publikacji określa autor w słowie wstępnym, któremu dał 
jak na rozprawę o komunikatywności chyba nie najszczęśliwszy tytuł „Pro domo 
sua": „Zalążkiem tej pracy stał się referat wygłoszony w redakcji dzienników Pol
skiego Radia. Miał on cel czysto doraźny: wytknięcie i przedyskutowanie z członkami 
redakcji najczęstszych, najbardziej typowych usterek odbijających się ujemnie na 
komunikatywności wiadomości radiowej. Zawarty on jest — w znacznie rozbudowa
nej postaci — w ostatnim rozdziale, w którym uogólniając wnioski wysnute z moich 
spostrzeżeń, pozwalam sobie na sformułowanie pewnych normatywnych wskazówek. 
On decyduje też chyba w głównej mierze O1 praktycznym celu pracy. Cztery poprzed
nie stanowią jego teoretyczną podbudowę i potrafią może zainteresować czytelnika, 
zaznajamiając go z osiągnięciami niektórych, na ogół mało u nas jeszcze spopulary
zowanych dziedzin i kierunków wiedzy". 

Początkowym czterem rozdziałom przyświecał więc cel popularyzacji, piątemu 
zaś — normatywny. Zajmijmy się najpierw realizacją pierwszego. 

Wstępny rozdział poświęca autor wprowadzeniu czytelnika w świat elementarnych 
pojęć z zakresu teorii informacji. To niełatwe zadanie udaje mu się wypełnić dosko
nale. W sposób przystępny a znamionujący znaczne oczytanie w literaturze przed
miotu wyjaśnia takie terminy, jak i l o ś ć i n f o r m a c j i , b i t , r e d u n d a n c j a , 
s z u m , ilustrując je przy tym przykładami przekonywającymi, choć może niekiedy 
zbyt upraszczającymi zagadnienie. Ale przecież na zarzut zbytniego uproszczenia 
narażone jest każde tego rodzaju studium o charakterze popularyzatorskim, a po
święcone problemom niemającym tradycji upowszechnieniowej (przypomnijmy, że 
teoria informacji liczy sobie zaledwie kilkanaście lat, skoro klasyczne dzieło z tej 
dziedziny — „The mathematical theory of communication" Shannona i Weawera — 
ukazało się w roku 1949). Można by więc wytknąć, że autor nie podkreśla dostatecznie 
wyraźnie, iż termin cybernetyczny „informacja" to coś całkiem innego niż „informa
cja" w potocznym znaczeniu tego' wyrazu i dlatego na poziomie semantycznym mó
wimy raczej o oryginalności tekstu niż o jego ilości informacji (stosując zaś termino
logię cybernetyczną na poziomie lonologicznym powiemy, że zapis r ź ż n ma więcej 
informacji niż zapis p i e s ) Na karb zbytniego uproszczenia położyłbym też raz po 
raz występujące w przykładach mieszanie poziomów języka, od literowego i fonolo-
gicznego po poziom struktur wielowypowiedzeniowych, co w świetle praw cyberne
tyki jest jeszcze większym grzechem niż z punktu widzenia językoznawstwa. Oczy
wiście mamy tu do czynienia z uproszczeniem świadomym, bo przed ewentualnym 
mieszaniem poziomów przestrzega niejednokrotnie sam autor (пр.: „Idzie więc tylko 
o to, by kryteria — takie czy inne — były jasne i stosowane k o n s e k w e n t n i e"). 

Zresztą Mayena ze względu na temat studium interesuje przede wszystkim war
tość semantyczna jednostek leksykalnych jako składników syntaktycznych, a na tym 
poziomie teoria informacji w gruncie rzeczy jest jeszcze dziś bezradna. Co więcej 
odcina się od takiego traktowania języka. I to nie tylko w tradycyjnym — jeśli wolno 
w stosunku do tak młodej dyscypliny użyć tego wyrazu — wydaniu modelu łańcu
chów Markowa, ale nawet w nowszym, nieuwzględnionym jeszcze przez autora uję
ciu transformacji Chomsky'ego. 

Niemniej teoria informacji jest nauką modną, jej terminologia staje się coraz bar
dziej zaraźliwa i chyba należy się cieszyć z tego, gdyż ujednolicenie terminologii może 
się przyczynić do integracji różnych dziedzin nauki. W upowszechnieniu zaś tej ter-
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minologii co najmniej w środowisku dziennikarskim niemałą rolę odegra praca 
Mayena. Sama terminologia bowiem pozwala już przedstawić „w nowym ujęciu to, 
co już znane". Oto przykład: tradycyjnie mówiło się dotychczas o tzw. szerokim 
i wąskim znaczeniu wyrazu, o współzależności — im szersze znaczenie tym węższa 
treść, a im węższe znaczenie tym szersza treść. Mayen zaś pisze: „stosunkowo1 rzadki, 
a więc mało prawdopodobny w języku polskim wyraz b a o b a b , posiada większy po
tencjał informacyjny cd wyrazu d r z e w o , a wyraz d r z e w o posiada większy po
tencjał informacyjny od takich wyrazów, jak czy , s i ę , o r a z . Cała sprawa byłaby 
zresztą niewarta świeczki, gdyby chodziło tylko o wymianę terminów. Chodzi o rzecz 
ważniejszą. W ten sposób zinterpretowane zagadnienie szczegółowe m i e ś c i s i ę 
w modelu całości, jest jej integralną częścią, co wydaje się szczególnie atrakcyjne. 

W rozdziale drugim („Statystyczne kryteria komunikatywności stylu") omawia au
tor zdobycze lingwistyki statystycznej pod względem ich przydatności do oceny ję
zyka wypowiedzi dziennika radiowego. Znów wypada podkreślić popularyzatorskie 
zasługi Mayena (a tak nawiasem mówiąc mógłby się PWN postarać o wydanie fun
damentalnych w tej dziedzinie prac Guirauda i Mandelbrota) zarówno jeśli chodzi 
o terminologię, jak i problematykę oraz perspektywy tej nauki. Statystyka nie jest 
oczywiście panaceum na wszystkie dolegliwości współczesnego językoznawstwa i sty
listyki, ale że ogranicza subiektywizm badacza i weryfikuje jego intuicyjne wnio
ski — to rzecz pewna. Wprawdzie niewiele — moim zdaniem, które bynajmniej nie 
pokrywa się ze zdaniem entuzjastów tej metody w lingwistyce — może ona wyjaśnić, 
ale potrafi częstokroć wskazać, gdzie należy szukać wyjaśnienia. Cytowane przez 
Mayena prace lingwistów francuskich i radzieckich niezbicie dowodzą, jak cenną 
bronią jest statystyka, byłe rozsądnie z niej korzystać. Zresztą przekonywanie 
o tym — to wyważanie otwartych drzwi. Dlatego ze wszech miar słusznym wydaje 
mi się stwierdzenie Mayena. że ..stworzenie frekwencyjnego słownika współczesnej 
polszczyzny powinno stanowić jeden z głównych postulatów prasy, popularnych wy
dawnictw i radia". 

Zastanowienie budzi tylko właśnie taka, jak przedstawiłem, kolejność omówio
nych dwóch początkowych rozdziałów. Względy historyczne i genetyczne przema
wiałyby przecież za wcześniejszym omówieniem problematyki statystycznej, bo prze
cież teoria informacji z niej się wywodzi a nie odwrotnie. W wyniku układu przyję
tego przez autora z uzasadnieniem twierdzeń pierwszego rozdziału trzeba czekać do 
rozdziału następnego, a niekiedy to i owo powtarzać. Zmiana kolejności rozdziałów 
dodatnio by wpłynęła na tok wykładu, przy czym oczywiście nie mam na myśli me
chanicznego przestawienia ich, ale także pewne przeredagowania. Są to jednak tylko 
luźne propozycje na wypadek, gdyby studium Mayena doczekało się powtórnego 
wydania. 

Następne dwa rozdziały, poświęcone psychologii odbioru wypowiedzi dziennika 
radiowego opierają się na wynikach badań prowadzonych we Francji przez G. Ole
ron, a w Polsce przez prof. W. Szewczuka. Przy okazji przedstawia autor wynik wła
snego eksperymentu dokonanego metodą Olerrn. Badania Szewczuka nad rozumie
niem zdań (jego świetną książkę na ten temat miałem przyjemność recenzować 
w Zeszytach PrasoziiTicc-ych) potwierdzają na ogół tezy formułowane tradycyjnie 
na podstawie intuicyjnej. A więc. że rozumienie zdania zależy od stopnia jego kom
plikacji składniowej, od poprawności gramatycznej, od tempa czytania, intonacji 
i różnych innych czynników. Wspomniane badania nie tylko jednak potwierdzają 
tradycyjne tezy. ale też określają procentowo, jak duża jest zależność zapamiętywa
nia i rozumienia od formy językowej i sposobu udźwiękowienia tekstu. 

Ostatni rozdział — jak już wspomniałem — ma wyraźny charakter normatywny. 
Wprawdzie i poprzednio, zwłaszcza omawiając wyniki badań psychologicznych, wy
zyskiwał autor każda nadarzającą się okazję, by sformułować wniosek-wskazówkę 
dla praktyków, ale tu zalecenia dotyczące przede wszystkim poprawności gramatycz
nej i sprawności stylistycznej wybijają się na pierwszy plan. Ponadto w przeciwień
stwie do poprzednich rozdziałów wskazówki nie mają ogólnego charakteru teore
tycznego1, lecz opierają się na konkretnych przykładach wiadomości dziennika radio
wego. Zacznijmy od omówienia błędów gramatycznych. Autor pisze: ..z prawdziwą 
przyjemnością stwierdzić mogę. że wbrew ukazującym się tu i ówdzie alarmom nie 
napotkałem w owych stu przesłuchanych i przeczytanych audycjach na ani jeden 
rażący błąd gramatyczny". 

Darujmy sobie zbyt łatwą złośliwość i złóżmy zawarty w cytowanym zdaniu chyba 
rażący błąd składniowy (napotykać na co!) na karb nieuwagi maszynistki i przyj
rzyjmy się podanym przez Mayena przykładom autentycznych wiadomości dziennika 
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radiowego. Przekonamy się, że nie są one jednak takie bezbłędne. Oto dwa przy
kłady : 

„...przywrócenie Chińskiej Republice Ludowej należnych jej praw w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jest zasadniczym czynnikiem d 1 a przyszłości tej organi
zacji...". 

,,Z okazji s t u l e t n i e j r o c z n i c y urodzin wielkiego badacza polarnego Fridt
jof a Nansena...". 

Ten niewątpliwy brak czujności wobec uchybień językowych rekompensuje autor 
doskonałą i jakże słuszną lilipiką przeciw nadużywaniu konstrukcji nominalnych 
kosztem bardziej zrozumiałych konstrukcji werbalnych. Równie cenne i nie budzące 
zastrzeżeń są jego przestrogi przed monotonią składni wypowiedzi radiowych oraz 
przed panoszącymi się w radiowym dzienniku pożyczkami z gwary urzędniczej. 

Z zagadnień metodologicznych na szczególną uwagę zasługują uściślenia Mayena 
dotyczące pojęcia „język prasy": „Nie można traktować — pisze — języka prasy 
jako jednorodnej całości i nie należałoby mówić w ogóle o j ę z y k u p r a s y , tak 
jak się nie mówi o j ę z y k u k s i ą ż k i , lecz rozróżniać co najmniej język publicy
styki i język informacji prasowej". Podobnie widzi to zagadnienie francuski języko
znawca Charles Bruneau '). Obaj uzasadniają swoje twierdzenie wykazaniem różnic 
językowych między poszczególnymi rodzajami wypowiedzi publikowanych w prasie. 
Do tych argumentów, wynikających z analizy rzeczywistości, można by dorzucić jesz
cze jeden, teoretyczny, na który złoży się dwugłos lingwisty i socjologa. Von dry es 
pisze: „W każdej bez wyjątku grupie społecznej, niezależnie od jej charakteru i li
czebności, język odgrywa rolę olbrzymiej wagi. Jest to najmocniejsza więź, jaka łączy 
członków grupy. Język jest symbolem i zarazem gwarantem ich wspólnoty" -). Tyle 
językoznawca. Socjolog zaś doda: ..Publiczność pra;-nwa nie tworzy grupy społecznej". 
Stąd prosty wniosek: nie ma języka prasy. 

Wszystko to jednak pozostaje w sferze igraszek terminologicznvch. jeżeb się uprzed
nio nie określi, co się rozumie przez wyrazy „język" i .,prasa". Rozważania na ten 
temat zaprowadziłyby nas za daleko. Tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mimo 
wysuniętych zastrzeżeń teza Mayena o konieczności zróżnicowania zbyt ogólnego 
i przez to mało przydatnego pojęcia j ę z y k p r a s y jest arcysłuszna. 

Omawiana praca, świadcząca o wszechstronności zainteresowań autora jest p'*acą 
optymistyczną. W miarę postępującej specjalizacji poszczególnych dziedzin wiedzy 
pogłębiają się tęsknoty do integracji nauki, do szerokiego spojrzenia na przedmiot 
badań, do ukazania go z różnych punktów widzenia. Te tęsknoty w pewnym stopniu 
zaspokaja książka Mayena. Czytelnik ma okazję przekonać się, jak dorobek uczonych 
wielu odrębnych specjalności przyczynia się do lepszego poznania i trafniejszej in
terpretacji rzeczywistości. I choc Mayen nie ukazał zagadnienia komunikatywności 
języka całkowicie oświetlonego z różnych punktów widzenia (nie mógł zresztą tego 
uczynić przy dzisiejszym sianie wiedzy), lo na pewno wskazał trafnie ounkly. z któ
rych można patrzeć i drogi prowadzące do tych punktów. 

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja. Przed 10 laty prof. Doroszewski pisał: 
„językoznawstwo jest taką nauką, której historia polega na ciągłym zazębianiu się 
w zakresie podstawowych pojęć z innymi naukami i na uleganiu tym dyscyplinom, 
które miały bardziej rozległą, lepiej rozbudowaną problematykę ogólna" :i). I udowad
niał słuszność tego twierdzenia na przykładach szkół językoznawczych od Paniniego 
po de Saussure'a. Myślę, że pisząc (en artykuł dziś. nie omieszkałby odwołać się 
również do przykładu penetracji cybernetyki w problematykę językoznawczą i przed
stawiłby to zjawisko jako najnowszy przejaw uległości nauki o języku wobec dyscy
plin „o lepiej rozbudowanej problematyce ogólnej", wobec technokracji drugiej po
łowy XX wieku. 

') Char les В r ii n e ,-. u: !.,n i.-ni;ue ou .-journal. Édi t ion r e t i e n n e 1953; (ppt r / : recenzja le j 
książki : ZP nr 12 19ЯЗ, sir. 197. 

•) Joseph V e n d r y e s : Język. P a ń s t w o w e W y d a w n i c t w o Naukowe , Warszawa li)5fi. Str. 228. 
я) Witold D o r o s z e w s k i : Studia i szkice j ęzykoznawcze . P a ń s t w o w e W y d a w n i c t w o 

Naukowe , Warszawa 19R2. Str. 54. 
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„KULTURA MAS" 

Krystyna S i e r o c k a : Z DZIEJÓW 
CZASOPIŚMIENNICTWA POL
SKIEGO W ZSRR. {Kultura Mas 
1929—1937). Książka i Wiedza, War
szawa 1963. S. 301 + 3 nlb. 

Książka Krystyny Sierockiej wypełnia 
dotkliwą lukę w naszej wiedzy o poglą
dach polskich komunistów w okresie 
międzywojennym na kulturę, literaturę 
i sztukę. Jeśli w ogóle nasza wiedza 
o kulturze polskiej z lat 1918—1939 jest 
daleka od stanu zadowalającego — to 
już zupełnie mało wiemy o lewicowym 
nurcie tej kultury. 

Poglądy polskich komunistów z lat 
dwudziestych znamy, względnie możemy 
znać z kilku czasopism, które w tych la
tach w kraju wychodziły pod kierunkiem 
Komunistycznej Partii Polski, z Kultury 
Robotniczej, Nowej Kultury, Dźwigni 
i Miesięcznika Literackiego. Lata trzy
dzieste przynoszą odmienne warunki. 
Czołowi autorzy wymienionych pism zna
leźli się na emigracji w Związku Ra
dzieckim. W kraju, wskutek wzmożonego 
ucisku politycznego coraz trudniej było 
formułować poglądy estetyczne bliskie 
komunistycznej ideologii. Z dużym tru
dem czynią to krótkotrwałe pisma spo-
łeczno-kulturalne i literackie, bardzo 
luźno i pośrednio tylko inspirowane przez 
KPP: Prądy, Lewar, Po prostu, Karta, 
albo też lewicowe pisma PPS: Nowe Pi
smo, Lewy Tor. 

Wówczas to właśnie Kultura Mas, pi
smo wyrosłe z tradycji czasopiśmiennic
twa polskiego w Związku Radzieckim 
staje się między innymi także swoistą 
kontynuacją Miesięcznika Literackiego. 
Piszą w niej ci sami autorzy (Hempel, 
Wygodzki, Stande), podejmując podobną 
problematykę, zmodyfikowaną oczywiście 
odmiennymi warunkami politycznymi. 
Na tę istotną funkcję Kultury Mas Sie
rocka nie zwróciła uwagi. 

Książka dzieli się na trzy części. 
Pierwsza z nich — to główny wkład au
torki: opisanie dziejów pisma, tradycji 
z jakich wyrosło, rozwój i ewolucje ja
kim podlegało, jego kolejne kierownic
twa. Kontekst historyczny, w jakim Sie
rocka osadza powyższe informacje jest 
wystarczająco szeroki. Wyprowadza ona 
tradycje pisma jeszcze z czasów Polonii 
radzieckiej po I wojnie światowej, ry
suje szkic dziejów piśmiennictwa pol

skiego na terenie ZSRR oraz klimat po
lityczny, jaki umożliwił pojawienie się 
Kultury Mas — miesięcznika poświęco
nego sprawom rewolucji kulturalnej, 
wychodzącego nakładem dziennika Try
buna Radziecka. 

Szczuplejszy natomiast, zbyt szczupły 
jest współczesny kontekst omawianych 
w pierwszej części książki problemów. 
Zbyt mało mianowicie miejsca poświęca 
Sierocka paraleli pomiędzy Kultura 
Mas a lewicowym czasopiśmiennictwem 
w kraju. Są w książce elementy tej pa
raleli, w niektórych tylko szczegółowych 
wypadkach. Rozszerzenie tła, na którym 
zjawia się Kultura Mas uczyniłoby książ
kę i głębszą i ciekawszą. Skrótowy roz
dzialik pt. „Kultura mas a tradycja le
wicowych czasopism literackich w kra
ju", który usiłuje zamknąć syntetycznym 
zarysem okres od Wiedzy Rechniewskie-
go do Sygnałów Kuryluka musi być ogól
nikowy. A zresztą chodziłoby raczej 
o stałe, a nie jednorazowe porównywa
nie. Rozdzialik ten zresztą nie jest wolny 
od istotnych nieporozumień. Twierdzi np. 
Sierocka, że pisma społeczno-kulturalne 
PPS-Lewicy i SDKPiL po roku 1905 nie 
stawiały sobie jeszcze za cel poszukiwa
nia odrębnego modelu kultury proleta
riackiej i obracały się w kręgu pozyty
wistycznych haseł oświaty ludu. Otóż 
nie. Właśnie rok 1905 był tym rokiem 
przełomowym, który postawił na porząd
ku dziennym także sprawę nowej kul
tury i sztuki, odmiennej od dotychczaso
wej, a związanej ściśle z proletariatem. 
Wiedza Rechniewskiego, jak świadczą jej 
artykuły programowe, w pełni już sobie 
uświadamia odrębność celów i zaintere
sowań proletariatu i wiąże ściśle rewo
lucję kulturalną z ogólnym wyzwoleniem 
się klasy robotniczej ]). 

Nieprawdziwe jest także twierdzenie, 
że Nowa Kultura przyciągnęła do współ
pracy poetów futurystycznych. Ekspery
ment tego pisma z grupą futurystów za
kończył się, jak wiadomo, niepowodze
niem i po pierwszej konfrontacji poglą
dów nastąpiło długotrwałe rozejście się 
tych poetów z komunistycznym pismem. 
Wyzyskanie istniejących, choć nielicznych 
publikacji na ten temat mogłoby zapo
biec tym, a także innym, drobniejszym 
nieporozumieniom. Ale Sierocka, poza 
jednym wspomnieniem Wygodzkiego nie 
kwituje żadnych studiów naukowych ani 
materiałów pamiętnikarskich, których 

') Por. Wiedza 1907, t. I, s. 2 i 162. Na to, że 
rok 1905 wniósł problematykę nowej kultury 
proletariackiej zwrócił uwagę I. Fik; Wybór 
pism krytycznych. Warszawa 1961, s. 409. 
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uwzględnienie przyczyniłoby się do po
szerzenia kontekstu omawianych spraw 2). 

Szerszego kontekstu wymaga np. cha
rakterystyka artykułu Witolda Wandur-
skiego „Kręćmy polski film rewolucyj
ny". Zainteresowanie wówczas dla tzw. 
filmu kulturalnego (w opozycji do fabu
larnego) było dosyć szerokie. Nie tylko 
Miesięcznik Literacki w Polsce pisał 
z zachwytem o tego typu filmach pro
dukcji Eisensteina i Pudowkina, ale także 
Wiadomości Literackie 3). 

Dyskusja na łamach Kultury Mas 
o literaturze proletariackiej jest zupełnie 
niezrozumiała, jeśli nie określi się sto
sunku formułowanych tam poglądów do 
koncepcji jakie na ten temat kształto
wały się w kraju. Nie wystarczy enigma
tyczne określenie: „Pojęcia (literatury 
proletariackiej) nie starano się definio
wać, uważając je za jednoznaczne i oczy
wiste. Środowisku Polonii obce i niezro
zumiałe były dyskusje toczone wokół tego 
terminu w kraju, między innymi na ła
mach Wiadomości Literackich, Głosu Li
terackiego i Robotnika. Tu nie zastana
wiano się, czy literatura proletariacka to 
znaczy pisana dla, proletariatu, przez 
proletariat, w proletariacie, czy z pozycji 
ideowych proletariatu" (s. 51). Możliwe, 
że się nie zastanawiano, ale autorka 
książki powinna zauważyć, że zachodzi 
różnica w rozumieniu pojęcia literatura 
proletariacka np. między programowym 
artykułem ,,0 polską kulturę proleta
riacką" a szkicem Standego „Polska li
teratura proletariacka". (Obydwa arty
kuły przedrukowane w książce). 

Informację o plenum RAPP w 1929 
roku. po którym krytykowano Kulturę 
Mas w imię walki z elitaryzmem i do
magano się od pisma większej troski 
o szeroką komunikatywność warto uzu
pełnić: w tym samym czasie na łamach 
Miesięcznika Literackiego ślady tych sa
mych tendencji ujawniają się w artykule 
Aleksandra Wata „Jeszcze o reportażu", 
którego autor ocenia, krytycznie dotych
czasową linię pisma jako grzeszącą prze
ciwko postulatowi umasowienia litera
tury 4). 

Czytelnik ciekawy spraw, o których 
traktuje książka Sierockiej z wdzięczno
ścią przyjmuje jej relacje z głównych 

-) Por . A. W a t: Wspomnienia o futu
ryzmie . Miesięcznik Literacki 1930, nr 2 oraz 
T. B u j n i c k i i M. S t ę p i e ń : K r y t y k a 
poe tycka w czasopismach Kultura Robotnicza, 
Nowa Kultura, Dźwignia, Miesięcznik Lite
racki. Ruch Literacki 1961, nr 2(5)—3(6). 

s) Por . Miesięcznik Literacki n r 16 s. 746— 
748 oraz E. Z a h o r s k a : Turks ib , Wiado
mości Literackie 1930, nr 22. 

4) Por . A. W a t : Jeszcze o repor tażu . 
Miesięcznik Literacki n r 9, s. 425—426. 

dyskusji, toczących się na łamach tego 
pisma, np. omówienie dyskusji o czysto
ści języka. Zawiedziony jest natomiast, 
gdy na krótkiej wzmiance kończy się in
formacja o dyskusji nad książką Henryka 
Kamieńskiego „Pół wieku literatury pol
skiej", albo nad oceną pisarstwa Sienkie
wicza. 

Druga część książki przynosi antologię 
artykułów drukowanych w Kulturze Mas. 
Trudno dać tu w pełni kompetentną oce
nę, skoro nie ma się możności skonfron
towania wyboru z rocznikami pisma. Po
przestać więc trzeba na uwagach ogól
nych. Sierocka wprowadziła do antologii 
trzy artykuły programowe, sześć infor
macyjnych oraz dwa traktujące o zagad
nieniach warsztatu artystycznego twórcy. 

Decyzję przedrukowania w pierwszym 
rzędzie artykułów przynoszących zasób 
informacji uznać trzeba za słuszną. Nie 
można również kwestionować konieczno
ści ujęcia w antologii podstawowych de
klaracji programowych. Wątpliwości 
pewne rodzą się dopiero przy lekturze 
trzeciej części książki, którą stanowi 
przejrzysta i dokładnie zrobiona biblio
grafia Kultury Mas, a więc gdy się spo
tykamy z materiałami pominiętymi. 

Kultura Mas obok artykułów informa
cyjnych i programowych drukowała też 
prace bądź to konkretyzujące ogólne de
klaracje pisma, bądź to tłumaczące je na 
zagadnienia stosunku do literatury pol
skiej współczesnej i dawnej. Materiały 
te mają szczególną doniosłość dla prze
śledzenia rozwoju polskiej marksistow
skiej myśli krytycznoliterackiej w okre
sie międzywojennym. I z tego punktu 
widzenia, niezależnie od sekciarskich 
uproszczeń trzeba było przedrukować 
w antologii artykuł Hempla „Polska po
wieść w okresie dyktatury faszystow
skiej". Aleksandra Małeekiego-Rubinstei-
na. „My a Sienkiewicz". Standego „Po
glądy literackie Róży Luksemburg", 
Henryka Stein-Kamieńskiego „Realizm 
socjalistyczny". „O dyskusji nad metodą 
twórczą". Czytelnika zainteresowałyby 
również reprezentatywne dla pisma 
utwory literackie. 

Książka Krystyny Sierockiej jest bar
dzo pożyteczna, potrzebna i oczekiwana 
przez tych, którzy interesują się lewico
wą myślą dwudziestolecia. Jej częścią 
najbardziej wartościową jest bibliografia 
Kultury Mas, antologia wybranych arty
kułów oraz ta część komentarza autorki, 
która przynosi informacje z dziejów pis
ma i jego tradycji. Szkoda, że tego sa
mego nie można powiedzieć o warstwie 
interpretacyjnej komentarza. 

Marian Stępień 
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WSPOMNIENIA 

Jalu K u r e k : MÓJ KRAKÓW. 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1963, s. 300. 

Jest to trzydziesta z kolei książka w do
robku twórczym poczytnego i znanego 
pisarza, książka o charakterze pamięt
nikarskim, wspomnieniowym. Jedynie 
sposobem podawania rresei. przekazy
wania sądów „Mój Kraków" — utwór 
pamiętnikarski, kronikarski i autobiogra
ficzny — zbliża się do utworów z pogra
nicza beletrystyki. Właśnie na tym pole
ga m. in. wartość tej książki. W sumie 
stanowi cenny, faktograficzny dokument 
do dziejów krakowskiego środowiska ar-
tystyczno-literack'cgo, w którym swą po
zycję wyraźnie zaznaczyli także dzienni
karze. Z kolei literaci chętnie wiązali się 
z poszczególnymi zespołami redakcyjnymi 
wpływając na środowisko dziennikarskie: 

,,Połowa dziennikarzy przedwojennych 
parała się zresztą literaturą. Gdzie było 
tknąć pisarza, siedział w prasie. Może 
to cecha stosunków lokalnych, tutaj sil
niej niż gdzie indziej te dwa zawody zro
sły się ze sobą. (...) Od czasu asnykow-
skiej Nowej Reformy w mode wchodzili 
literaci-dziennikarze. A może zachodził 
tu proces odwrotny? Że miasto oddycha
jące poezją na co dzień wciągało dzien
nikarzy w orbitę twórczego oczarowania? 
W Młodej Polsce maczali palce dzienni
karze, nobilitowani zresztą na scenie 
przez Wyspiańskiego w ,,Weselu". Prze
cież w Zielonym Baloniku oni wespół 
z plastykami i literatami pełnili honory 
domu" (s. 169). 

Byłyby to w zasadzie wystarczające 
powody, dla których na tym miejscu 
omawiamy tę cenną książkę. Ale nie 
wszystkie, bo trzeba by podkreślić rów
nież pozycję i rolę autora w rozwo
ju międzywojennego' czasopiśmiennictwa 
i zwrócić uwagę na jego pozycję w kra
kowskim dziennikarstwie lat międzywo
jennych. 

Gdyby nie pierwsze próby poetyckie 
(zadebiutował w 1925 tomikiem „Upały") 
można by twierdzić, że właśnie dzienni
karstwo, codzienna służba reportera czy 
publicysty dla pisma codziennego (Ilu
strowany Kuryer Codzienny) przyniosły 
autorowi uznanie i pozycję w środowisku 
ludzi piszących. Nie tylko Krakowa, lecz 
i Polski. Drukowane na łamach wspo
mnianego dziennika reportaże stworzyły 
utwór dokumentalno-społeczny „Grypa 

szaleje w Naprawie", odznaczony nagrodą 
młodych Polskiej Akademii Literatury 
(1934). Autor pisze: „Tak więc «Grypa» 
otwarła mi drogę do tzw. kariery literac
kiej. Kto jeszcze nie znał z literatury na
zwiska Kurka, teraz je poznał" (s. 218). 
W podobny sposób powstał następny 
utwór beletrystyczny (a raczej reoorter-
ski?) Jalu Kurka — „Woda wyżej", do 
którego materiały zbierał autor jako spe
cjalny wysłannik redakcji IluslroiiGiicqo 
Kuryera Codziennego w czasie powodzi. 

W „Moim Krakowie" — jeśli mowa 
o dziennikarstwie — najwięcej miejsca 
poświęcił autor Ilustrowanemu Kuryero-
wi Codziennemu, uchodzącemu zresztą 
nie bez powodów — za największy dzien
nik tych lat, z którym Kurek był zwią
zany od 1932 r. Oto uwagi Kurka o tym 
piśmie, o organizacji pracy: 

„To dobra szkoła dziennikarstwa 
wr znaczeniu fachowym, przede wszyst
kim technicznym. Przechodziło się tu ko
lejno przez wszystkie szczeble zawodu, 
od reporterki miejskiej do opracowywa
nia kroniki krajowej, potem zagranicznej, 
nie licząc wyrobnictwa w rodzaju korek
ty albo czarnej roboty usługowej w sen
sie adiustowania, czyli poprawiania cu
dzych rzeczy do druku. Awansowało się 
do pisania samodzielnych artykułów, re
portaży czy felietonów poprzez techniczne 
wtajemniczenie aż dn redaktora — -«noc
nika», łamiącego depesze wzecerni i zmie
niającego' całe kolumny w miarę napły
wającego najświeższego materiału". 

Obok tego — sylwetki współpracowni
ków', lapidarne uwagi o obliczu ideowo-
politycznym pisma: 

„Mówiono o I kacu, że w razie zmiany 
rządu redakcja posiada u siebie parę ze
społów dostosowanych ideowo do wszel
kich gabinetów — od endeków do komu
nistów — oraz dwóch takich redaktorów, 
co w każdym reżimie dobrze się czują 
i wyjdą niechybnie do góry". 

Są wreszcie uwagi o innych krakow
skich pismach codziennych. Stosunkowo 
dużo miejsca, ale mniej niż IKC-mri, Ku
rek poświeci! Cłcr.owi Narodu, pismu któ
re go wprowadziło w świat przygody 
dziennikarskiej i w którym przez lat kil
ka pracował w dziale literackim. 

Ani uwagi o IKC-u, ani tym bardziej 
o Glosif Narodu pomieszczone w tej 
książce nie zastąpią (zresztą wcale do te
go nie pretendują) nawet lapidarnego 
zarysu krakowskiego dziennikarstwa tam
tych lat. Tu problemy te znalazły się na 
marginesie życia literackiego, którego ja
kąś cząstkę (w ocenie autora, a raczej 
w świetle zgromadzonego przezeń mate
riału — dość poważną) stanowiło dzień-
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n ika r s two . T e m a t czeka n a au to rów i na 
in ic ja tywę wydawców. Wiadomo też, że 
czołowa postać k rakowsk ich dz ienn ika
rzy, przewodniczący miejscowego syndy
ka tu , Józef Flach, spisał podczas okupa
cji swój pamię tn ik . 

His toryk p rasy w „Moim K r a k o w i e " 
znajdzie również szereg c iekawych uwag 
i informacj i o czasopismach l i terackich. 
Dla n iek tórych z nich (jak np. Linii, or
ganu a w a n g a r d y redagowanego przez 
autora) książka ta przynosi wpros t nie
ocenione mater ia ły . Bo obok uwag 
o ksz ta ł towaniu profilu ar tys tyczno-ideo-
wego. badacz czasopiśmiennic twa zna j 
dzie informacje o współpracownikach 
Linii, pods tawach finansowych, jego roli 
n a t le innych czasopism l i terackich. Wicie 
uwagi poświęca au tor Gazecie Literackiej 
{z la t 1926—27), dyskusjom, polemikom 
toczonym nie ty lko na ł amach profesjo
na lne j prasy. 

,,Mój K r a k ó w " stanowi ciekawą lek
turę dla interesujących się dziejami 
dz i enn ika r s twa niezbyt odległych lat . 
Z uwagi na swój cha rak te r autobiogra
ficzny jest wreszcie ta książka dokumen
t e m życia i działalności J. K u r k a — 
autora , k tóry zresztą dotąd nie zrezygno
w a ł z bezpośredniego u rab ian ia pos taw 
i opinii społecznych piórem publicysty, 
dz iennikarza . A równocześnie nada l 
w swej twórczości beletrystycznej au to r 
„ Janos ika" pełną ręką czerpie z doświad
czeń dziennikarza-publ icysty . 

Sylwester Dziki 

ROCZNTK 

ROCZNIK POLITYCZNY I GO
SPODARCZY 1962. Komi te t r edak
cyjny: Tadeusz G a l i ń s k i . Józef 
К o f m a n, Eugenia К r z e с z-
k o w s к a, Kaz imierz S e с o ni
s k i . Warszawa 1962, P a ń s t w o w e 
W y d a w n i c t w o Ekonomiczne s. 1019. 

Piąty z kolei tom informatora , cennego 
zarówno w bibliotece redakcyjnej , jak 
i dz iennikarsk ie j . Różni się w dość za
sadniczy sposób od poprzednich roczni
ków. Zawie ra szeroko rozbudowaną k ro 
nikę życia gospodarczego, przynoszącą 
wzmiank i o naj is totniejszych przeja
wach naszej gospodarki oraz szczegółową 
informację o działalności poszczególnych 

wydz ia łów PAN. Mimo rozbudowania 
d w u wspomnianych rozdziałów tom ten 
pozostaje — zgodnie z intencją w y d a w 
ców — nada l wszechs t ronnym źródłem 
informacj i o życiu poli tycznym, gospodar
czym i k u l t u r a l n y m Polski. 

In te resu je nas tu ta j szczególnie roz
dział dotyczący ś rodków masowej infor
macji . Rozdział dotyczący prasy (s. 654— 
58) opracował Zygmunt J o l i e s . Czytel
nik znajdzie tu pods tawowe informacje 
dotyczące zmian na rynku p rasowo-wy-
dawniczym. W roku 1961 ukazało się 47 
nowych tytułów, zaś 38. poprzednio per io
dyki n ie regu la rne lub dodatki względnie 
mutac j e innych czasopism, przekształci ło 
się w samodzie lne periodyki . Faktyczny 
wzrost s t anu posiadania na rynku, wy
dawniczym wyraża się cyfrą 25 nowych 
tytułów, gdyż 60 czasopism albo przestało 
się ukazywać , a lbo przekształci ło się 
w doda tk i l u b mutac je innych czasopism. 

W sumie w r. 1961 ukazywało sie 1013 
czasopism (w 1960 było ich 988) w tym 
53 pisma codzienne, lub ukazujące sie 
częściej niż 1 raz w tygodniu. Wzrósł jed
norazowy nak ład czasopism do 22.409.9 
tys. egz. W porównan iu z I960 jest to 
wzros t min imalny , nie przekraczający 800 
tys. egz. 

Ci^arakteryzując tendenc je rozwojowe 
polskiego rynku wydawniczego au tor pi
sze: ,,Ma przest rzeni roku 1961 obserwu
j emy nada l proces znamienny, sądzę, dla 
okresu, kiedy wydawcy przeżywają pew
ne t rudności z powodu b raku papieru dla 
prasy . Wzras ta mianowicie ilość czaso
pism o rzadszej częstotliwości ukazywa
nia się. M a m y więc mnie j tygodników 
(112 —• w 1960: 120) i więcej miesięczni
ków (421 — 394). Zmala ła też liczba dwu
miesięczników (119—124) i k w a r t a l n i k ó w 
(175—177) a wzrosła — per iodyków uka
zujących się wprawdz ie systematycznie , 
ale n ie regularn ie . Dalszy wzrost czaso
pism naukowych i rożnych b iu le tynów 
s p ( ) w o d o w a 1 j с d n о с z e ś n i e zw i с к s z cnie 
ilości per iodyków o małych nak ładach ." 

Dla z i lus t rowania swych wywodów, 
a u t o r dołącza szereg zestawień, m. in. 
gazety i czasopisma (według międzynaro
dowej klasyfikacji dziesiętnej), częstotli
wość i n a k ł a d czasopism, gazety i czaso
pisma wed ług wysokości nak ładu . Do n a j 
c iekawszych zes tawień należy tu tabe la 
i lus t ru jąca gazety i czasopisma według 
wydawców. Wynika z niej , iż 410 ty tu
łów wydają różne ins ty tu ty i urzędy, d la 
k tórych działalność wydawnicza nie jest 
działalnością pods tawową; ins ty tu ty na 
ukowo-badawcze wydają 63 czasopisma, 
urzędy — 135 (w t y m cen t r a lne — 84), 
zaś różne organizacje wyznan iowe — 53. 
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Najpoważnie jszym wydawcą p raso
w y m jes t RSW P r a s a — 147 ty tu łów 
(w t y m 43 gazety) — jednorazowy n a k ł a d 
gazet i czasopism przekroczył 12.600.000 
tys. egz. W roku 1961 przybyło t e m u wy
d a w c y 27 nowych ty tu łów (w większości 
gazety powiatowe) . N a d rug im — po RSW 
Pras i e miejscu up lasował się P W N — 77 
tytułów, N O T — 50, P Z W L — 41. 

Najważnie jsze d a n e z zakresu dzia ła l 
ności Polskiego Radia i Telewizji podał 
Franciszek S k w i e r a w s k i (s. 659— 
69). P o omówieniu nowych inwestycj i 
i rozwoju bazy technicznej au to r zajął 
się szczegółowo charak te rys tyką p rogra 
m ó w rad iowych i te lewizyjnego. Polskie 
Radio w 1961 n a d a w a ł o łącznie p rog ram 
przez 49.137 godzin. Audyc je s łowne za
jęły w n i m 24% czasu, s łowno-muzycz
n e — 32%, muzyczne — 37% i różne — 
7°/<к 

Najbardzie j „muzyczny" jest p r o g r a m 
cen t ra lny : audyc je muzyczne wypełnia ją 
go w 51,8'°/o. Na d r u g i m miejscu znajdują 
się audyc je l i t e rack ie — 8,9n/o, dziennik, 
informacje —• 7,6%, audycje szkolne 
i dziecięce — 5,2%, publ icys tyka k ra jowa 
i zagraniczna — 2,8, audyc je wiejskie — 
2,6%, młodzieżowe — 2,5% i e s t r adowe — 
1,2%. 

Szereg informacj i o p ras ie i czasopis
mach zna jdu jemy p o n a d t o w rozdzia le I 
przy omawian iu par t i i poli tycznych, 
związków zawodowych, organizacji mło
dzieżowych i społecznych. (sd) 

B I B L I O G R A F I A 

P O L S K A B I B L I O G R A F I A LITE
RACKA 1957. Opracował zespół 
Poznańskie j P r acown i Bibl iogra
ficznej Ins ty tu tu B a d a ń L i t e rac 
kich PAN. PWN, Łódź—Warszawa 
1962. S. 593. 

Dotychczas ukazały się roczniki (1944' 
45—1949, 1956. 1957) tego n a d wyraz 
pożytecznego, cennego i erudycyjnego 
wydawnic twa , k t ó r e m u najbardzie j pe
dan tyczna k r y t y k a nic, a l b o niewiele mo
że zarzucić, j edynie chyba e w e n t u a l n e 
opóźnienia i długi cykl pows t awan ia dzie
ła. Ale te za rzu ty n a t u r y ob iek tywnej , 
n iezależne od zespołu Poznańskie j P r a 
cowni Bibliograficznej IBL (J. F o r m a n o -

wicz, K. Maciejewska, T. Tyszkiewiczów-
na, K. Tokarzówna , T. Kwiekowa , B. K a -
relus , E. Mendelska , K. Schöneichowa, 
К. Szymanowski , J. Swiderska , K. Wit
kowska, E. Ziomkowa), pracującego p r a 
wie w n iezmien ionym składzie n a d dz ie 
łem od jego powstan ia (1948) pod k ie row
n ic twem prof, d ra Stefana Vrte la-Wier-
czyńskiego. Zarzu ty chyba też n iezależne 
od instytucj i f inansującej to dzieło, nie 
mające przecież zbyt wielu odpowiedni
k ó w w p i śmienn ic twie zagranicznym, 
a cóż mówić o k r a jowym — Ins ty tu tu Ba
d a ń Li terackich. Na każdy tom składa się 
ś rednio ponad 80 ark . wyd., czyli 30—40 
tys. zapisów bibliograficznych. By sk ró 
cić cykl produkcj i , począwszy od oma
wianego tu tomu zespół przeszedł od k la 
sycznej techniki d ruka r sk i e j (w tej for
mie ukaza ły się poprzednie tomy; t r u d 
wydawniczy spoczywał wtedy na ba rkach 
wroc ławskiego Ossolineum) do bardzie j 
oszczędnej i szybszej techniki Vari-Ty-
per. Mimo z m i a n y techniki , w y d aw n i c t w o 
n iewie le straci ło na swej zewnęt rzne j 
czytelności. 

Wydane dotąd tomy lub przygotowane 
do druku , względnie opracowywane a k t u 
alnie , (1958, 1959, 1960, b rakujące : 1950— 
1955 będą w y d a w a n e stopniowo) były 
dziełem — j a k już wspomnia łem — ze
społu Poznańskie j P racowni Bibl iogra
ficznej IBL k ie rowane j od 15 lat przez 
prof. Stefana Vrtela-Wierczynskiego, wy
bi tnego znawcy staropolszczyzny i zagad
nień bibliografii . Prof. Vrtel-Wierczynski 
(urodź. 1886 w e Lwowie) zmarł 3 II 
1963 r. w Poznaniu . W jego rozl icznym 
dorobku n a u k o w y m dzieła z zakresu bi
bliografii zajmują poczesne miejsce. P r o 
b lemami tymi uczony za jmował się już 
od przeszło 40 la t (między innymi był 
a u t o r e m p r a c pt. : Organizacja bibl iogra
fii w Polsce. L w ó w 1921; Bibliografia, 
je j istota, przedmiot i początki, L w ó w 
1923: Teoria bibliografii w zarysie, Wro
cław 1951). Ukoronowan iem jego za in te 
resowań i p racy j a k o bibliografa (a n a 
tym polu zyskał miano wyt rwałego nie
mal p ioniera i organizatora wszystkich 
poczynań w tym zakresie) są fundamen
ta lne roczniki PBL. 

Polska Bibliografia Li te racka jako wy
d a w n i c t w o per iodyczne (rocznik) obe j 
muje całokształ t ma te r i a łu l i terackiego 
i naukowo- l i te rackiego za dany rok. 
Uwzględnia się za równo dzieła polskie, 
j a k i polonica zagraniczne . Pods t awę m a 
ter ia łów s tanowią d ruk i z w a r t e (książki, 
j ednodniówki , a lbumy) oraz czasopisma, 
z tym, że przy ich opracowywaniu rezy
gnuje się z p ism specjal istycznych z i n 
nych dziedzin (np. technika) , mutacj i po -
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wiatowych gazet codziennych, gazetek 
zakładowych i innych. Najważniejsze pe
riodyki obce opracowuje się z autopsji, 
pozostałe polonica (przede wszystkim 
przekłady z języka polskiego) z bibliogra
fii obcych, przytaczając źródło uzyska
nych informacji. Głównym celem wydaw
nictwa jest pełne przedstawienie ukazu
jących się tekstów literackich, artykułów 
naukowo-krytycznych (9 łącznie z dysku
syjnymi). Szeroko potraktowany jest 
dział teatraliów zawierających całokształt 
polskiej wiedzy o teatrze, w tym również 
o teatrze radiowym i telewizyjnym. 

Dla prasoznawcy, każdego zajmującego 
się dziejami czasopiśmiennictwa, oma
wiane tu wydawnictwo jest cenne i uży
teczne z co najmniej dwóch powodów: 

Po pierwsze — Polska Bibliografia Li
teracka podaje bieżącą zawartość lite
racką krajowego czasopiśmiennictwa, nie 
wyłączając pism codziennych (ukazująca 
się w postaci miesięcznika Bibliografia 
Zawartości Czasopism Instytutu Biblio
graficznego Biblioteki Narodowej reje
struje z pism codziennych jedynie Trybu
nę Ludu i Zycie Warszawy) oraz w ogra
niczonych ramach czasopisma zagranicz
ne — polonica. W roczniku 1957 wyko
rzystano 368 tytułów periodyków pol
skich i 35 zagranicznych. 

Po drugie — PBL rejestruje również 
prace (zarówno publikacje zwarte, książ
ki jak i artykuły czasopism) odnoszące się 
do czasopiśmiennictwa, szczególnie lite
rackiego. W poprzednich rocznikach po
zycje prasoznawcze można było wyszuki
wać przy pomocy skorowidzów (wskaź
nika rzeczowego); od rocznika 1956 — 
materiały te zgromadzone zostały w od
dzielnym rozdziale pod nazwą .,Czaso
piśmiennictwo". Wprowadzone podroz
działy — historia, czasopisma współcze
sne (po roku 1939): wojenne, powojen
ne — nie najbardziej ułatwiają korzy
stanie z bibliografii. 

O wiele przejrzystszy byłby tu układ 
rzeczowy. Hasłem byłby wtedy tytuł pis
ma, co zaoszczędziłoby zbyt częstego po
sługiwania się skorowidzem rzeczowym. 
Problem o tyle łatwy do rozwiązania, że 
PBL gromadzi przede wszystkim wyłącz
nie materiały dotyczące konkretnych cza
sopism, rezygnując raczej z zagadnień 
ogólnych dotyczących czasopiśmiennic
twa, dziennikarstwa. Z drugiej jednak 
strony taki podział z pewnością wpły
nąłby na dalsze, choć znikome, rozsze
rzenie dzieła. A tymczasem redakcja PBL 
raz po raz udoskonala system zapisu i po
działu po to, by ograniczać objętość 
dzieła. 

Sylwester Dziki 

50-LECIE PRAWDY 

LENINOWSKA PRAWDA MA 50 
LAT. Ilustrowany album wydaw
nictwa „Prawda". Moskwa 1962. 
S. 376. LENINOWSKA PRAWDA 
1912—1962. Ilustrowany album wy
dawnictwa ,,Prawda". Moskwa, 
1962. S. 86. 

Wśród wielu publikacji wydanych przez 
gazetę Prawda z okazji 50-1 ecia jej ist
nienia, wyróżniają się 2 bogato ilustro
wane albumy, przeznaczone — sądząc 
z wysokich nakładów i niskich cen — dla 
szerokich rzesz czytelników. 

Jakie zachodzą podobieństwa i jakie 
różnice pomiędzy tymi albumami? 

Otóż podobieństwo polega przede 
wszystkim na tym samym temacie — hi
storia 50 lat istnienia Prawdy — oraz na 
identycznym, doskonałym wykonaniu 
graficznym, zwłaszcza stron fotomontażo
wych i wreszcie, na reprodukowaniu wie
lu tych samych zdjęć i fotokopii artyku
łów. Różnice zaś — i to znaczne — za
chodzą w poziomie literackim, sposobie 
podania czytelnikom historii Prawdy 
i w objętości zamieszczonych w albumach 
materiałów. 

W pierwszym — historia ta podzielo
na jest na 10 rozdziałów, przy czym każ
dy zaczyna się krótkim artykułem, poda
jącym w syntetycznym skrócie linie kie
runkowe rozwoju Prawdy w danym okre
sie, związane jak najściślej z przebiegiem 
sytuacji politycznej, wojskowej i gospo
darczej w ZSRR. Album otwiera dosko^ 
nały artykuł wstępny pióra naczelnego 
redaktora Prawdy P. Satiukowa, a za
myka posłowie członka kolegium redak
cyjnego W. Stiepanowa. 

Po artykułach na początku każdego 
rozdziału następują odbitki fotokopii ca
łych stron Prawdy, fotomontaże i oddziel
ne zdjęcia najważniejszych wydarzeń 
w danym okresie, wyjątki czy też całe 
artykuły dotyczące tych wydarzeń, ilu
strowane zdjęciami ich bohaterów. Prócz 
tego w każdym rozdziale znajdujemy 
specjalne wkładki literackie zawierające 
nowele, opowiadania i poezje najwybit
niejszych literatów rosyjskich, drukowane 
na łamach Prawdy. 

Największy objętościowo jest rozdział 
VII (,.Wielka próba"), obejmujący lata 
1941—1945; zawiera on 48 stron i poświę
cony jest roli, jaką spełniała Prawda 
w okresie Wielkiej Wojny Narodowej, 
mobilizując narody Związku Radzieckiego 
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do walki z faszyzmem. W Prawdzie uka
zywały się w tym okresie korespondencje 
ze wszystkich frontów, artykuły, reporta
że i poezje, tematycznie związane z woj
ną. Również w czasie wojny za pośred
nictwem Prawdy walczący na froncie na
wiązywali korespondencję z rodzinami 
w kraju. 

We wstępnym artykule pt. ,,Pód wiel
kim sztandarem marksizmu-leninizmu" 
red. Satiukow nazywa ten album „...nie
zwykłym, mówiącym o tym, jak powstała 
pierwsza w naszym kraju codzienna 
marksistowska gazeta robotnicza Prawda, 
jak walczyła ona o zwycięstwo rewolucji 
socjalistycznej i jak pomagała partii 
i narodowi bronić osiągnięć Wielkiego 
Października, budować nowe życie i two
rzyć społeczeństwo komunistyczne". I dla
tego stronice Prawdy słusznie można 
uważać za ..kronikę bohaterskiej walki 
partii i narodu oraz rewolucyjnych prze
obrażeń w ZSRR". Mówiąc o półwieko-
wej historii Prawdy nie można pomi
nąć — jak mówi autor — milczeniem 
historii pierwszych organów rewolucyj
nej prasy marksistowskiej i dlatego przy
tacza on w skrócie historię pism Iskra, 
Wpieriod, Proletarij, Nowaja Żizń, Social-
Demokrat i Robocza ja Gazieta. Dalej 
P. Satiukow określa rolę Prawdy, która 
od swego powstania aż do dziś kieruje 
się nakazami Lenina, a także podkreśla 
udział gazety w walce o zbudowanie spo
łeczeństwa komunistycznego. 

W posłowi u, zatytułowanym „Na spot
kanie przyszłości" red. Stiepanow zwraca 
się do czytelników z wezwaniem, aby nie 
poprzestali na jednorazowym przeczyta
niu treści i obejrzeniu ilustracji w albu
mie, lecz powracali nieraz jeszcze do 
wielu zasadniczych artykułów; autor 
wskazuje jednocześnie stronice przede 
wszystkim z artykułami Lenina, zawiera
jącymi jego nakazy i. wskazówki, które 
są aktualne i dziś, i codziennie. Podkre
śla przytym. że Prawda wyjaśnia i wy
jaśniać będzie nadal nowy program 
KPZR przyjęty na XXII Zjeździe Partii 
oraz będzie mobilizować cały naród do 
jego wykonania. Artykuł kończy się 
stwierdzeniem, że ..każdy nowy numer 
Prawdy jest jak gdyby dalszym ciągiem 
albumu" i wezwaniem do czytelników, 
aby „patrzyli życzliwym okiem na rysu
jącą się przed nami piękną przyszłość 
oraz śmiało i pewnie kroczyli na jej spot
kanie". 

* 
Drugi album można by nazwać kon

spektem lub skrótem pierwszego. Zawie
ra on streszczoną na 4 i pół stronach 
50-letnią historię Prawdy, po czym na

stępują — podobnie jak w pierwszym — 
reprodukcje kilku jej tytułowych stron, 
a potem fotomontaże z ważniejszych tek
stów zamieszczonych w różnych nume
rach Prawdy, fotografie wybitnych ra
dzieckich działaczy politycznych, uczo
nych, literatów, artystów, bohaterów 
Wielkiej Wojny Narodowej, bohaterów 
pracy iid. 

Z małej ilości miejsca poświęconego 
tekstom, zdaje się wynikać, że drugi al
bum przeznaczony jest raczej dla czytel
ników, którzy łatwiej odbierają wrażenia 
wizualne, niż teksty literackie. 

Nie ulega wątpliwości, że oba albu
my — każdy na swoim odcinku odbior
ców — spełnią zadania, zakreślone im 
przez wydawców. (stg) 

LENIN I PRAWDA 

W. I. LENIN i PRAWDA 1912— 
1962. Wydawnictwo gazety Praw
da, Moskwa, 1962. S. 735 in 8° z 35 
ilustracjami w tekście. Zebrali i do 
druku podali współpracownicy In
stytutu Marksizmu-Leninizmu przy 
КС KPZR — L. B a г с z a n. 
D. К i s 1 i k, M. S i e w r i u g i n a 
i L. T r o f i m o w a. 

W związku z 50-lcciem Prawdy, obcho
dzonym uroczyście w ub. roku, uka
zało się w Moskwie szereg książek i albu
mów poświęconych zarówno gazecie 
Prawda jak i W. I. Leninowi, jako jej 
inicjatorowi i kierownikowi redakcji od 
pierwszego n-ru aż do swej śmierci 
w 1924 r. Artykuły Lenina w Prawdzie, 
jego liczne listy do redakcji (najprzód 
z Krakowa i Poronina, gdzie mieszkał 
w latach 1912—1914. a potem ze Szwaj
carii, gdyż był relegowany z terytorium 
ówczesnej Austrii po wybuchu wojny) 
określały kierunek i charakter tej pierw
szej codziennej marksistowskiej gazety 
robotniczej, będącej bojowym organem 
rewolucyjnym partii klasy robotniczej 
w walce o zwycięstwo rewolucji socja
listycznej w Rosji. 

W książce „W. I. Lenin i Prawda" za
mieszczony jest w chronologicznym po
rządku ich napisania — wybór artykułów 
Lenina, drukowanych w Prawdzie, 
o Prawdzie i prasie robotniczej, a także 
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listy jego do redakcji i do przyjaciół, 
kolegów i towarzyszy partyjnych, mające 
związek z Prawdą i prasą w ogóle. 
W drugiej części tej książki — jak czy
tamy w przedmowie — „czytelnicy po 
raz pierwszy otrzymują pełną bibliogra
fię artykułów Lenina, notatek, odezw 
i innych dokumentów, które były wydru
kowane w Prawdzie w ciągu jej 50-1 et -
niego istnienia". Bibliografia ta zamiesz
czona jest na stronach 505—602, stano
wiąc szczegółowy skorowidz ułożony 
chronologicznie według dat opublikowa
nia wszystkich leninowskich materiałów 
w Prawdzie, a opis wydawnictw zesta
wiony jest według aktualnych zasad bi
bliografii. Skorowidz otwiera się artyku
łem ..Trudowicy i demokracja robot
nicza", zamieszczonym w numerach 13 
i 14 z dn. 8 i 9 maja 1912 г., а kończy 
się listem Lenina do Cziczerina z dn. 
14 marca 1922 г., opublikowanym w n-rze 
114 z 24 IV 1962 r. Na stronach 665—72Ü 
zamieszczone jest przeszło 300, nieraz 
bardzo szczegółowych i interesujących in
formacji dodatkowych (przypisy). 

* 
W listach W. I. Lenina do redakcji 

Prawdy, w jego artykułach drukowanych 
w Prawdzie i o Prawdzie było niejedno
krotnie podkreślane, że czytelnik ceni 
w gazecie przede wszystkim i nade 
wszystko jej wierność zasadom marksi
zmu oraz interesom rewolucyjnej walki 
klasy robotniczej, a także bezkonipromi-
sowo.ść w stosunku do fałszerzy marksi
zmu. Takie np. artykuły jak „Rumieniec 
wstydu na twarzy Judasza-Trockiego" 
(napisany w początkach 1911 г., а opubli
kowany dopiero w n-rze 21 Prawdy 
z 21 II 1932 r.) lub też „O A. Bogdano
wie" (w n-rze 21 gazety Put' Prawdy 
z 25 II 1914 r. 1)) i wiele innych jeszcze — 
są dowodem bezkompromisowości Le
nina, który nie cofał się nawet przed 
napiętnowaniem swoich najbliższych to
warzyszy partyjnych w razie ich naj
mniejszego odstępstwa od zasad czystego 
marksizmu. 

W latach 1912—1914 Lenin prawie co-
dzień wysyłał materiały do redakcji 
Prawdy. W tym okresie Prawda -) za
mieściła ponad 280 jego artykułów i no
tatek. Opracowywane w nich były ważne 
zagadnienia teorii marksizmu, a także 

') ]yrawda wychodzi ia wówczas porl chwi
lowo zmien ionym ty tu ł em Put' Prawdy. 

-) J ak wiadomo. Prawda uległa w okresie 
rządów carskich 8 razy konfiskacie, w s k u t e k 
czego po każde j z nich zmieniała tytuł ko le j 
no na : Raboczaja Prawda, Siewiernaja Praw
da, Trudowaja Praivda, Za Prawda., Praleiar-
skaja Prawda, Put' Prawdy, Raboczij i Ru-
boczij Put'. 

8 — Zes :yty Prasoznawcze 

zawierały one wszechstronną analizę wy
darzeń w Rosji i na arenie międzynaro
dowej. Zaś w listach do redakcji Praw
dy oraz do jej współpracowników Lenin 
dawał wskazówki, które odegrały decy
dującą rolę w ustalaniu kierunku tego 
codziennego pisma robotniczego. „Mono
tonia i spóźnianie się nie dadzą się w ża
den sposób pogodzić z pracą redakcyjną", 
„Bez żarliwości pisać o rzeczy szkodli
wej •— znaczy pisać nudnie", „Mniej zja-
dliwości w wyrażaniu swej opinii" — 
takie i tym podobne myśli Lenina są cał
kowicie aktualne także i dzisiaj ! 

W historii Prawdy specjalnie się za
znaczył rok 1917, kiedy to Lenin, powró
ciwszy z emigracji do kraju, kierował 
osobiście i bezpośrednio gazetą. Był on 
wtedy jej naczelnym redaktorem, ideolo
gicznym inspiratorem i naczelnym publi
cystą. W ciągu siedmiu miesięcy zamie
ścił w Praludzie :!) ponad. 200 artykułów, 
odezw i dokumentów, a w ich liczbie 
słynny artykuł „O zadaniach proletariatu 
w obecnej rewolucji" (tzw. Tezy kwiet
niowe, opublikowane w n-rze 26 z dnia 
7 IV 1917 г.). 

Tezy te nakreśliły kierunek działania 
partii w okresie przeradzania się rewo
lucji burżuazyjno-demokratycznej (mar
cowej) w socjalistyczną (październikową). 
Zresztą Lenin już w artykule ..Z prze
szłości prasy robotniczej w Rosji", opu
blikowanym w n-rze 1. gazety Raboczij 
z dn. 22 IV 1914 r. rozwinął szczegółowo 
teorię o trzech etapach, jakie przecho
dził w Rosji ruch wyzwoleńczy, odno-
wiednio do trzech głównych rosyjskich 
klas społecznych, wyciskających swe pięt
no na tym ruchu, mianowicie: 1) okres 
szlachecki — mniej więcej od 1825 do 
1861 г.. 2) burżuazyjno-demokratyczny — 
w przybliżeniu od 1861 do 1895 r. i .?) pro
letariacki — od 1895 r. 

Lenin przypisywał wielkie znaczenie 
roli Prawdy w pozyskaniu mas dla partii 
bolszewickiej i w przygotowaniu rewo
lucji socjalistycznej. Również wielkie 
znaczenie przywiązywał do tego, aby czy
telnicy Prawd]! wierzyli w prawdziwość 
tylko tych wiadomości, jakie przeczytają 
na jej łamach. V/ notatce pt. „Jeszcze 
i jeszcze kłamstwo", wydrukowanej 
w n-rze 46 Prawdy z dn. 2 maja 1917 r. 
pisał m. in.: „Proszę wierzyć tylko wia
domościom podawanym przez Prawdę, 
a także tylko tym oświadczeniom, które 
są podpisywane przeze mnie". Powtórzył 

3) W okresie l ipiec—październik 1Я17 Praw
da. nr'-ey!adowan;i ? kolei pr.'oz Rzari Tymcza
sowy, 4 razy zmieniała ty tu ł i wychodzi ła ko
lejno j ako Listok Prawdy, Proletarij, Rabo
czij i Raboczij Put'. 
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to oświadczenie w notatce pt. „List do 
redakcji" (w n-rze 61 z 18 V tego samego 
roku), w której skarżył się na podawanie 
przez gazety burżuazyjne kłamliwych 
wiadomości o nim, prostował te wiado
mości i zakończył zdaniem: „Jeszcze raz 
proszę nie wierzyć żadnym gazetom, 
a tylko Prawdzie. 

Po zwycięstwie Rewolucji Październi
kowej, przed Prawdą i przed całą prasą 
pierwszego na świecie państwa socjali
stycznego stanęło nowe zadanie: pomagać 
w rewolucyjnej przebudowie społeczeń
stwa na zasadach socjalizmu i komuni
zmu oraz brać udział w organizowaniu tej 
przebudowy. Będąc już szefem rządu ra
dzieckiego Lenin w dalszym ciągu kiero
wał codziennie redakcją Prawdy, wcho
dząc w najdrobniejsze szczegóły pracy 
redakcyjnej. Zamieścił też w 1918 
i 1919 r. szereg artykułów na temat zadań 
prasy w nowym ustroju. Najważniejsze 
z nich — to: „Kolejne zadania władzy 
radzieckiej" (w n-rze 83 Prawdy z dn. 
15 IV 1918 г.), w którym to artykule 
dużo miejsca poświęcił sprawom, prasy: 
„O charakterze naszych gazet" (w n-rze 
202 z dn. 20. IX. 1918 г.); „Klasa robotnicza 
i prasa robotnicza" (w numerach 14 i 15 
z dn. 13 i 14 VI 1914 r. w Trudowoj 
Prawdie) oraz wspomniany już wyżej 
artykuł „Z przeszłości prasy robotniczej 
w Rosji". W artykułach tych Lenin okre
ślił główne zadania prasy w okresie 
przejścia od kapitalizmu do komunizmu, 
wzywał prasę do ścisłego kontaktu z ży
ciem narodu, do zajmowania się bardziej 
niż dotychczas sprawami gospodarczymi 
kraju („Mniej o polityce, a więcej o eko
nomice"), do zaprzestania „trajkotania" 
o polityce, zajęcia się wychowywaniem 
mas na żywych, konkretnych przykładach 
i nowych wzorach pracy. Ponadto jak 
najgoręcej polecał poddawać publicznej 
krytyce wszelkiego rodzaju wady i uster
ki oraz nieprzejednanie chłostać przeżytki 
przeszłości. 

Lenin zawsze podkreślał olbrzymią rolę 
prasy w politycznym wychowywaniu mas, 
w budowaniu nowego życia w ZSRR. 
Swoimi wystąpieniami w Prawdzie 
i w innych wydawnictwach stworzył wzo
ry pasjonującej publicystyki partyjnej, 
będąc jej nieprześcignionym mistrzem. 
W pracach swoich dał wspaniały przy
kład uogólniania poszczególnych, czasa
mi wręcz — zdawałoby się — nie wią
żących się ze sobą faktów i wysnuwania 
z nich głębokich teoretycznych wniosków. 
Przypomnimy tutaj (znany już fakt), że 
Lenin — jako szef rządu — podawał jako 
zawód — dziennikarstwo. 

Z bibliograficznego skorowidza w koń
cu książki widać, że w ciągu 50 lat ist
nienia Prawdy na jej łamach ukazały się 
1083 artykuły, listy, odezwy i różne doku
menty, napisane przez Lenina. Stanowią 
one — razem z innymi pracami leninow
skimi, opublikowanymi w różnych wy
dawnictwach (poza Prawdą) oraz druko
wanymi jako oddzielne książki — bezcen
ny dorobek marksizmu-leninizmu. 

Nawet po śmierci Lenina słowa jego 
w dalszym ciągu wzywały z łamów 
Prawdy do działania i walki. Jednym 
z wybitnych przykładów tego jest napi
sany w grudniu 1917 г., а wydrukowany 
w n-rze 17 z dn. 20 I 1929 r. artykuł pt. 
„Jak organizować współzawodnictwo?" 
Wydrukowany w przeddzień rozpoczęcia 
pierwszej pięciolatki w ZSRR, artykuł 
ten stał się dokumentem wielkiego poli
tycznego, teoretycznego i praktycznego 
znaczenia. 

* 

Książka „W. I. Lenin i Prawda" jest 
owocem iście benedyktyńskiej pracy 
wspomnianego na wstępie zespołu pra
cowników Instytutu Marksizmu-Leni-
nizmu przy КС KPZR. Trzeba jednak — 
gwoli ścisłości — zaznaczyć, że z wymie
nionych w skorowidzu 1083 pozycji, za
wierających materiały leninowskie wy
drukowane w Prawdzie, tyiko 53 pozycje 
zamieszczone zostały w treści omawianej 
książki. Resztę treści stanowią materiały, 
drukowane w innych pismach lub w od
dzielnych książkach i broszurach, względ
nie w pełnym zbiorze dzieł wszystkich 
Lenina. Materiały te obejmują 182 tytuły, 
z których — jak zaznaczyliśmy — tylko 
53 stanowią pozycje zamieszczone 
w Prawdzie. Jednakże treściowo tytuły 
te w znacznej większości stanowią arty
kuły, rozprawy, polemiki i listy, odno
szące się bezpośrednio lub pośrednio do 
pracy redakcyjnej bądź w Prawdzie, 
bądź w innych pismach. Co się tyczy li
stów, to najwięcej ich jest do M. Gor
kiego1, do którego Lenin wysłał w okre
sie lipiec 1912—wrzesień 1913 (kiedy 
Gorki przebywał na Capri) 11 listów. 

Po przestudiowaniu pierwszej części 
trudno się jednak zorientować, czym się 
kierował zespół redakcyjny przy doborze 
materiałów, umieszczonych w tej części 
na blisko 500 stronach. Niezrozumiały 
jest brak wśród nich takich zasadniczych 
artykułów jak np. „O zadaniach proleta
riatu w obecnej rewolucji", wydrukowa
ny w n-rze 26 Prawdy z dn. 7 IV 1917 r. 
(wymieniony w skorowidzu na str. 548, 
poz, 289) lub artykułu „Rumieniec wstydu 
na twarzy Judasza-Trockiego", wydruko-
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wanego w n-rze 21 z 21 I 1932 r. (sko
rowidz str. 646, poz. 988). 

Te uwagi czy wątpliwości recenzenta 
nie umniejszają jednak wartości książki, 
która pozostanie źródłem, z którego czy
telnicy jej czerpać będą pełniejsze i głęb
sze zrozumienie nakazów Lenina doty
czących zagadnień prasy oraz zrozumie
nie i opanowanie opracowanych przez 
niego zasad, stanowiących wytyczne dla 
działalności prasy radzieckiej i dla prasy 
komunistycznej na całym świecie. Sta
nowi ona jednocześnie najpełniejszy do
tychczas informator bibliograficzny, słu
żący zarówno historykom marksizmu-
leninizmu, jak i studiującym historię pra
sy komunistycznej na świecie. 

Stanislaw Garztecki 

NOWY „KIOSQUE" 

Jacques К a y s e r: DE KRON
STADT A KHROUCHTSHEV VO
YAGES FRANCO - RUSSES 1891— 
1960. Collection KIOSQUE, Wyd. 
A. Colin, Paryż 1962. S. 292. 

Niniejsza praca poświęcona roli prasy 
(głównie francuskiej) w stosunkach fran-
cusko-rosyjskich w latach 1891—1960 jest 
jedną z ostatnich prac napisanych przez 
niedawno zmarłego francuskiego praso-
znawcę J. Kaysera. Autor śledzi rozwrój 
stosunków francusko-rosyjskich, a pó
źniej francusko-radzieckich na podstawie 
relacji prasowych z wizyty francuskich 
marynarzy w Rosji (1891) i marynarzy 
rosyjskich we Francji (1893); pobytu Mi
kołaja II w Paryżu (1896) i prezydenta 
F. Faure'a w Petersburgu (1897); wizyty 
Mikołaja II we Francji (1901) i prezy
denta Loubeta w stolicy carskiej Rosji 
(1902). Omówione zostały także wizyty 
Lavala w Moskwie w 1935 г., de Gaulle'a 
w 1944 r. oraz Chruszczowa we Francji 
w 1960 r. 

Każda z tych wizyt, każde spotkanie 
francusko-rosyjskie znalazło swe odbicie 
na łamach prasy francuskiej i europej
skiej, która staje się coraz częściej waż
nym źródłem informacji dla historyków 
dyplomacji. Jacques Kayser, omawiając 
kolejne etapy stosunków francusko-ro-
syjskich, podkreśla, że historyk dyplo
macji musi jednak odnosić się do tych 
materiałów z dużą dozą ostrożności, po

nieważ prasa podawała tylko materiały 
dotyczące jawnych rozmów. Jeżeli cho
dzi o prasę francuską, jedynie nieliczne 
pisma francuskiej Socjalistycznej Rewo
lucyjnej Partii Robotniczej (POSR) mó
wiły otwarcie o tajnych sojuszach zawar
tych między kapitałem francuskim a ka
pitałem carskiej Rosji. 

Autor pracy ,.Od Kronsztadtu do 
Chruszczowa", omawiając stosunek pra
sy francuskiej do carskiej Rosji, dochodzi 
do ciekawego wniosku, że prasa burżua-
zyjna. tak paryska, jak i prowincjonalna 
znajduje się wyraźnie pod wpływami 
francuskiego MSZ. któremu udało się 
przekonać dyrektorów gazet o znaczeniu 
dla Francji sojuszu Republiki z caratem. 
Wynik akcji francuskiej dyplomacji jest 
taki. że wszystkie niemal gazety Francji 
piszą o potędze Rosji i jej znaczeniu 
w przyszłej walce przeciw wspólnemu 
wrogowi ze Wschodu. Pisze się wręcz, że 
bez ..dzielnych kozaków" Francja „nigdy 
nie odzyska Alzacji i Lotaryngii". 

Francuska prasa burżuazyjna odgry
wała również role propagatora idei po
mocy „bogatej Francji" dla „biednej Ro
sji". Kayser pisze, że dziś wiadomo, iż 
niektóre pisma, jak L'Echo de Paris, Le 
Figaro czy Le Gaulois otrzymywały z taj
nych funduszów rosyjskiej ambasady 
w Paryżu poważne sumy. za które pu
blicyści gotowi byli pisać płomienne ar
tykuły udowadniające, że pożyczka fran
cuska dla carskiej Rosji jest aktem pa
triotycznym świadczącym o wyrobieniu 
obywatela Republiki Francuskiej. 

Prasowa idylla na rzecz Rosji została 
przerwana natychmiast po Rewolucji 
Październikowej. Pierwsze rzeczowe ar
tykuły o Kraju Rad zaczęły się ukazy
wać dopiero w 1922 r. i to dzięki akcjom 
takich ludzi, jak Herriot czy Daladier. 
W maju 1935 r. udaje się do Moskwy 
Pierre Laval, czołowa postać ówczesnego 
rządu francuskiego. Z tej okazji najwięk
sze dzienniki znowu zaczęły pisać o Mo
skwie i ludziach radzieckich. Ale i te ar
tykuły nie są bezinteresowne: Francja, 
tak jak przed wybuchem pierwszej woj
ny światowej, znowu zaczyna bać się 
swego sąsiada. Znowu mówi się o ko
nieczności sojuszu Francji z Rosją prze
ciw coraz silniejszym Niemcom. 

Ale do sojuszu nie dochodzi — burżua-
zja boi się więcej komunistów niż Hi
tlera. W 1939 г., po zawarciu paktu nie
agresji między Moskwą a Berlinem, cen
zura zatrzymuje wszelkie materiały 
o Rosji. Prasa komunistyczna przestaje 
ukazywać się legalnie. Dopiero w 1944 r. 
po wyzv/oleniu Paryża i podpisaniu przez 
de Gaulle'a w Moskwie traktatu fran-

8* 



116 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

eusko-radzieckiego, prasa francuska mo
że pisać swobodnie o Rosji radzieckiej 
i jej miejscu w politycznych planach 
Francji związanych z zakończeniem dru
giej wojny światowej. 

Ostatni rozdział oryginalnej pracy 
J. Kaysera poświęcony jest wizycie pre
miera N. S. Chruszczowa we Francji na 
wiosnę 1960 r. Dla większości prasy fran
cuskiej wizyta ta jest jak gdyby konse
kracją wielkości de Gaulle'a. Świadczyć 
ma również o tym, że w I960 r. Francja 
jest znowu mocarstwem, do którego 
przyjeżdża chętnie przywódca najwięk
szego kraju świata. 

Oryginalność pracy Kaysera polega 
przede wszystkim na tym, iż na przy
kładzie stosunku prasy głównie francu
skiej do sprawy kontaktów francusko-
rosyjskich autor wydobywa na wierzch 
zagadnienie roli prasy we współczesnej 
dyplomacji oraz wpływu dyplomacji na 
prasę. ,,Od Kronsztadtu do Chruszczo
wa" może być traktowany przez praso-
znawców jako udany przykład pracy ma
jącej naukową wartość nie tylko dla hi
storyków i socjologów prasy, ale również 
dla badaczy interesujących się proble
mami stosunków międzynarodowych. 

Henryk Kurta 

DZIENNIKARSTWO 

V/OPEOSY ŻURNALISTIKI (Za
gadnienia dziennikarstwa). Wydaw
nictwo Uniwersytetu Moskiewskie
go. Moskwa, 1962. Zeszyt II. S. 163 
in 8°. 

Zeszvt ten. wydrukowany na mocy 
uchwały Rady Redakcyjno-Wydawniczej 
Uniwersytetu Moskiewskiego, stanowi 
kolektywną pracę wykładowców wy-
dzi'iîu dziennikarskiego UM, a także za
wodowych dziennikarzy. Zawiera prócz 
wstępu 9 artykułów" tyluż autorów. Ar
tykuły te można by z grubsza podzielić 
na 3 grupy: 1) różne formy i metody ma
sowej działalności redakcyj, 2) materiały 
dotyczące wykorzystywania w pracy re
dakcyjnej informacji jako gatunku dzien
nikarskiego oraz właściwego wykorzy
stywania materiałów literackich na szpal
tach gazet i 3) dwa artykuły poświęcone 
teorii i praktyce telewizji. 

* 

Na XXII Zjeździe KPZR podkreślona 
została rola prasy jako kolektywnego 
propagatora i agitatora, a także organi
zatora milionowych mas pracujących 
nad wykonaniem olbrzymich planów 
partii. Dziennikarze radzieccy zostali we
zwani do propagowania i wyjaśniania 
uchwał Zjazdu, do wychowywania mas 
na żywych, konkretnych przykładach za
czerpniętych ze wszystkich dziedzin ży
cia, do udziału w kształtowaniu nowego 
człowieka — budowniczego komunizmu. 

W atmosferze, jaka zapanowała już 
po XX Zjeździe, po przezwyciężeniu 
kultu Stalina i przywróceniu leninow
skich norm życia partyjnego, otwarły się 
wielkie możliwości ulepszania i rozsze
rzania działalności prasy radzieckiej. 
Prasa stała się trybuną ogólnonarodowej 
dyskusji nad najważniejszymi projekta
mi i zarządzeniami partii i rządu, pro
gramu i statutu partii — do czego partia 
i rząd wezwały społeczeństwo. Znalazło 
to także swój wyraz w tworzeniu no
wych, względnie uaktywnianiu istnieją
cych metod pracy w redakcjach. W wielu 
7, nich tworzą się tzw. nieetatowe działy 
społeczne. ..rady autorów" przy poszcze
gólnych działach redakcji, powiększa się 
sieć nieetatowych korespondentów itd. 

Tym właśnie nowym metodom pracy 
w redakcjach gazet, a także telewizji ja
ko jednego z środków masowej informa
cji, poświęcony jest omawiany zeszyt. 
Ograniczeni niewielkim rozmiarem re-
recenzji zmuszeni jesteśmy — stosownie 
do przyjętego przez nas na wstępie po
działu na grupy — zasygnalizować tylko 
w bardzo1 zwięzłym zarysie zasadnicze 
tematy, poruszone w artykułach. 

Jeśli chodzi o autorów z pierwszej 
grupy, tematami poruszanymi przez nich 
są: olbrzymia organizatorska i wycho
wawcza rola gazet w szerzeniu wiado
mości o nowych, pozytywnych poczyna
niach członków brygad pracy komuni
stycznej; nowe formy udziału korespon
dentów robotniczych i wiejskich w we-
wnątrzredakcyjnej działalności prasy; 
metody organizowania masowej pracy 
redakcji; rady autorów przy poszczegól
nych działach redakcji i wreszcie, dru
kowane gazety („mnogotirażki") kołcho
zowe. 

Na podkreślenie zasługują w tej gru
pie artykuły J. J u d i n a i M. M i e l e 
n i e w s к i e j . Pierwszy („Nieetatowe 
działy w redakcjach") pisze o pojawieniu 
się w praktyce pracy redakcyjnej nowych 
form w postaci udziału w niej korespon
dentów robotniczych i wiejskich. Formą 
tą są tzw. nieetatowe działy w redak
cjach, różniące się tym od etatowych, że 
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pracują w nich nie zawodowi dzienni
karze, lecz najbardziej aktywni kores
pondenci spośród robotników, kołchoźni
ków, specjalistów w różnych gałęziach 
przemysłu, transportu, rolnictwa, leka
rzy, nauczycieli — którzy w chwilach 
wolnych od swych zajęć zawodowych 
pracują w redakcji, spełniając w ten spo
sób czyn społeczny, bez wynagrodzenia. 
Działalność ich polega na pozyskiwaniu 
nowych korespondentów robotniczych 
i wiejskich, organizowaniu masowych 
rajdów tych korespondentów do okre
ślonych miejscowości, a także — w miarę 
swych możliwości i doświadczenia dzien
nikarskiego — na przygotowaniu do dru
ku materiałów, otrzymywanych od ko
respondentów. 

M. Mieleniewska (.,Podpowiedziane 
przez życie") pisze też o nowej formie 
pracy redakcyjnej w postaci ,,rad auto
rów" istniejących przy zasadniczych dzia
łach redakcyjnych. Członkowie tych rad 
składają się z doświadczonych prakty
ków w danej specjalności oraz przedsta
wicieli lokalnych władz partyjnych. 
Praca ich polega zarówno na składaniu 
wniosków i wprowadzaniu korektur do 
planu danego działu redakcji, jak i na 
informowaniu we właściwym czasie pra
cowników działu o najważniejszych wy
darzeniach. 

Do drugiej grupy artykułów należą: 
„Zasoby informacji" M. C z e r e p a c h o-
w a i ,.Materiały literackie w gazecie" 
W. P e l t a . 

M. Czerepachow zwraca w swym ar
tykule uwagę dziennikarzy na niewyzy-
skanie zasobów informacji, którą nazy
wa „lekką kawalerią" dziennikarstwa. 
Do informacji — jako gatunku dzienni
karskiego — zalicza nie tylko krótką 
wzmiankę, lecz również „postępujący 
w ślad za nią reportaż, wywiad i spra
wozdanie". Autor wyraża pogląd, że sfera 
działania informacji nie ma granic, gdyż 
zawiera ona w sobie wielorakie żywotno 
zjawiska i wydarzenia: przypomina także. 
że Lenin przywiązywał wielkie znaczenie 
do informacji, jako środka popularyzo
wania wszelkich innowacji. Po przyto
czeniu szeregu przykładów ..interesują
cej i nieinteresującej" informacji Czere
pachow stwierdza, że „droga do rzeczy
wiście interesującej informacji wiedzie 
nie przez zamianę powszedniości na nie
zwykłe wypadki, lecz przez twórcze prze
myślenie faktów z codziennego życia". 

Natomiast W. Polt zwraca uwagę na 
fakt, że prasa radziecka jest z jednej 
strony wielką i odpowiedzialną trybuną 
dla każdego mistrza słowa, gdyż gazety 

wychodzące w wielotysięcznych a na
wet milionowych nakładach umożliwiają 
w ciągu paru dni zaznajomienie z no
wym utworem literackim szerokich mas 
czytelników. Z drugiej zaś strony, lite
raci drukując swe utwory na łamach 
prasy wzbogacają treść gazety, poma
gają redakcji w ujmowaniu ważnych 
zagadnień społecznych, kierując uwagę 
czytelników na palące problemy współ
czesności. Ale niezbędnym warunkiem 
jest zamieszczanie przez redakcje tylko 
najlepszych opowiadań, powieści i poe
zji, odzwierciedlaj ących najdobitniej 
współczesne życie i mogących być гтwy
kładem i natchnieniem dla wielomilio
nowych mas czytelników. 

I wreszcie, w trzeciej grupie zamiesz
czone są dwa artykuły: ..Uwagi "a te
mat dziennika telewizyjnego" Р. В о-
r e c k i e g o i „Niektóre właściwości sce
nariusza dokumentalnej transmisji tele
wizyjnej" I. N a u m o w e j . Pierwszy 
artykuł zawiera analizę specyfiki dzien
nika telewizyjnego, a w drugim au'.orka 
daje wskazówki, jak należy pisać sce
nariusz dla telewizji. Są to tematy bar
dzo specjalistyczne, mogące interesować 
dziennikarzy-Tachowców w tej dziedzi
nie. 

* 

Przedmrwa do wydawnictwa końc-y 
sio wyrażeniem nadziei, że „materiały 
zrr.T.i.o-v'ex^rio w zbiorze dr pomogą pra
cownikom naszej prasy, będą wyic-azy-
s a c e w toku wykładów na wydziałach 
dziennikarstwa w aniworją. :e!ach pań
stwowych, a także, na"owić będą pomoc 
naukowa dla słuchaczy uniworsy Lotów 
dla к ore :;p-nder' ów гЧтагг czych, 
v. vcochswia; kawych cancan:, с h koaa'av 
dziennikarskich, dla к'respondentów ro
botniczych oraz .społecznych ak'ywi aów 
naszej prasy". 

Podpisany zaś recenzent chciałby przy 
tej okazji wyrazić żal, że w polskiej li
teraturze prasoznawczej nic posiadamy 
dotychczas ani oryginalnych prac tego 
typu co omówiono książka, ani przekła
dów. Wiele bowiem wskazówek, doty
czących form i metod pracy redakcyjnej, 
będących owocem doświadczeń zebra
nych na tym polu przez prasę radziecką, 
mogłoby być wykorzystanych w pra.sie 
polskiej, zwłaszcza partyjnej. 

Szkoda również, że nie dotarł do Pol
ski zeszyt I tego wydawnictwa. Mogli
byśmy bowiem znaleźć w nim reveniez 
interesujące materiały, dotyczące zagad
nień pracy dziennikarskiej. 

Stanislaw Garziecki 
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i TV JAKO SZTUKA 

A. R o c h l i n , W. S z a s t i n : TE-
LEWIDIENIJE КАК ISKUSSTWO. 
Tłum. J. Szeliński. Redakcja Stu
diów i Oceny Programów Polskiego 
Radia i Telewizji, Skrypt do użyt
ku wewnętrznego nr 20. Warszawa 
1962. 

Już sam tytuł niedużej książki budzi 
zainteresowanie. W bogatej ilościowo li
teratur/e światowej poświęconej telewi
zji przeważają pozycje z techniki i tech
nologii twórczego warsztatu. Telewizja 
programowa doczekała .się też ze wzglę
du na swój szeroki zasięg społeczny sze
regu prac z dziedziny socjo-psychologii 
i pedagogiki. Publikacji zajmujących się 
jej estetyką jest niewiele. Co więcej: nie 
umilkły jeszcze podstawowe spory na te
mat, czy w ogóle może ona stać się sa
modzielnym przedmiotem zainteresowań 
estetycznych. Spory te mają zresztą swo
je uzasadnienie i prawidłowość histo
ryczną. Film też długo czekał na oficjal
ne miejsce w panteonie innych uznanych 
sztuk, choć — trzeba podkreślić — od
kryciu jego artystycznych środków wy
razu towarzyszyły nie tyle spory, co en
tuzjastyczne manifesty (R. Canudo). Na 
palcach dałoby się także policzyć istnie
jące publikacje, których same tytuły wy
rażają przekonanie, że telewizja obok in
nych swych właściwości jest również 
sztuką. 

Stan telewizyjnej literatury świato
wej odbija również literatura radziecka, 
bogata we wszechstronne tematycznie 
publikacje z dziedziny techniki, obrazu
jące jej świetny rozwój w ZSRR, skrom
na natomiast w prace poświęcone arty
stycznej problematyce telewizji. (M. in. 
„Publikacije Goskomitieta po radioviesz-
czaniju i telewidieniju pri Sowiete Mi
nistrów Sojuza SSR", czy rozsiane arty
kuły na łamach czasopism takich jak 
Iskusstwo Kino, Woprosy Litieratury, Li-
tieraturnaja Gazeta itp.). 

Warto więc sięgnąć po książkę A. 
Rochlina i W. Szastina. Zrozumiałe jest 
też jej wydanie w polskim tłumaczeniu 
J. Szelińskiego przez Redakcję Studiów 
i Oceny Programów Polskiego Radia i Te
lewizji, która — co zasługuje na szcze
gólne podkreślenie — umożliwia pra
cownikom polskiej telewizji swoimi tłu
maczeniami, streszczeniami i recenzjami 
szeroki dostęp do obcej literatury przed
miotu. (Nasuwa się tylko postulat o nie
odzowne zamieszczanie not edytorskich; 

książka w tłumaczeniu nie ma nawet 
daty wydania, ani informacji o wy
dawcy). 

Co kryje się za obiecującym tytułem 
książki? Autorzy we wstępie skromnie 
zastrzegają się, że nie zamierzają by
najmniej rozwiązać sporów teoretycz
nych związanych z podstawowymi pyta
niami o istotę telewizji. (Teatr domowy? 
Kino? Czy też nowy rodzaj sztuki o spe
cyficznym charakterze?). Zadanie książ
ki widzą w czym innym. Chcą zaznajo
mić czytelnika z telewizja w praktyce 
i na przykładach zrealizowanych pro
gramów ustalić, czy telewizja posiada już 
własne środki wyrazu, czy są już utwo
ry telewizyjne, o których można by mó
wić jako o dziełach sztuki. Wnioski, do 
jakich dochodzą w zakończeniu, są rów
nie powściągliwe, choć znamienne. Tele
wizja znajduje się ciągle w stadium po
szukiwań swego „ja". Ale w najlepszych 
programach telewizyjnych zaznacza się 
już indywidualność nowej sztuki. 

Podstawowe części książki (Specyfika 
i prawa rządzące telewizją; Obraz; Ga
tunki sztuki telewizyjnej) poprzedza 
krótki rozdział historyczny. Autorzy 
przyjmują w nim słuszny podział histo
rii telewizji na trzy okresy: I — od koń
ca XIX w. do połowy lat trzydziestych 
XX w. — wynalezienie telewizji; II — 
od końca lat trzydziestych do początku 
lat pięćdziesiątych — powstanie przemy
słu telewizyjnego i ośrodków TV; III — 
od początku lat 50-tych — szeroki roz
wój telewizji masowej. Zamieszczone 
w tym rozdziale dane cyfrowe wskazują 
ponadto na imponujący plan rozwoju te
lewizji w Związku Radzieckim (do 
r. 1965 — 25 milionów telewizorów i 164 
ośrodków TV, a więc w stosunku do 
r. 1961 wzrost pięciokrotny). 

Rozpatrując „specyfikę i prawa rządzą
ce telewizją" autorzy rozważają podsta
wowe cechy fizykalnego zjawiska prze
kazywania na odległość obrazów inte
gralnej rzeczywistości. Słuszny len punkt 
wyjścia z tworzywa prowadzi ich do wy
różnienia, uznanych zresztą przez wielu 
innych autorów (dość przypomnieć tezy 
R. В г с t z a) specyficznych cech odbioru 
telewizji, opartych na zasadzie ..bezpo
średniości" i „współuczestnictwa". Zasa
da ta — zdaniem autorów — dyktuje 
„intymność" telewizji i jej „autentycz
ność" — funkcję zbliżania do współcze
sności. 

U podstaw dalszych rozważań zawar
tych w tej książce stoi teza, że widowi
sko telewizyjne dzięki swej ekranowej 
formie podawczej wykazuje najwięcej 
podobieństw z filmem. Porównanie ję-
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zyka obu tych środków przekazu służy 
autorom do wykazania istotnych między 
nimi różnic. Obejmuje ono w dwu na
stępnych częściach książki (Obraz; Sło
wo) podstawowe elementy gramatyki ję
zyka obu środków (plany, montaż). Ma
teriał usystematyzowany jest wokół 
następujących zagadnień: ekran telewi
zyjny, kompozycja kadru, ruch, montaż, 
słowo. Zarówno- z tą typologią zagadnień 
jak również 'z bazą pojęciową przyjętą 
przez autorów (szczególnie w odniesieniu 
do ruchu i montażu) można by polemi
zować. Nie wydaje się to jednak celowe 
w świetle zadań tej książki. Spostrzeże
nia autorów dotyczące różnic dzielących 
język filmu i telewizji są, mimo nic za
dowalającej drogi dowodzenia i pomi
nięcia szeregu aspektów, wnikliwe i god
ne uwagi. Autorzy, wyprowadzając kon
sekwentnie specyfikę środków wyrazu 
telewizji z tworzywa materialnego, sta
rają się wykazać jak odmienna jakość 
obrazu i efekt współuczestnictwa w od
biorze odbijają specyficzne, własne pięt
no na języku telewizji; czym różnią się 
plany i ich funkcje, czym różni się mon
taż, a przede wszystkim awansowana 
w stosunku do filmu rola słowa. Spo
strzeżenia te idą w sukurs wszystkim 
bardziej interesującym refleksjom poczy
nionym już przez stawiającą pierwsze 
kroki światową teorię telewizji arty
stycznej. (Rola zbliżeń, inny modus eg
zystencji aktora, elementy improwizacji 
i faktyczność telewizji). 

Ostatnia część książki (Gatunki sztuki 
telewizyjnej) na przykładach znanych 
radzieckich i obcych programów omawia 
artystyczne formy dokumentalne (repor
taż, dokumentalna nowela) i fabularne 
oparte na fikcji literackiej (dramat, opo
wiadanie). Szczególnie interesujące są tu 
rozważania o potencjalnych możliwo
ściach ekspresji artystycznej reportażu, 
jakie tkwią w zasadzie wyboru ukazy
wanych fragmentów rzeczywistości i ich 
improwizowanym montażu. Na uwagę 
zasługują też spostrzeżenia dotyczące 
form epickich w telewizji i roli narra
tora w ich poetyce. Postulatywne uwagi 
autorów kładą nacisk na potrzebę wła
snej telewizyjnej dramaturgii i ambicji 
twórczych, jakie powinny towarzyszyć 
programom telewizyjnym, które —• po
dobnie zresztą jak na całym świecie 
(problem kultury masowej) — nacecho
wane są często piętnem szablonu i prze
ciętności. 

Książka Rochlina i Szastina spełnia 
postawione sobie skromnie zadania pró
bą zgrupowania możliwie jak najwięk

szej ilości argumentów przemawiających 
za tym, że telewizja posiada możliwości 
wyrazu artystycznego. Czytelnika pol
skiego informuje ponadto o osiągnięciach 
i ambitnych poszukiwaniach twórczych 
telewizji radzieckiej, której w kraju so
cjalizmu towarzyszy duża troska o wy
soką rangę kultury masowej i jej odpo
wiedzialne posłannictwo społeczne (por. 
artykuł W. S a p p а к a, drukowany 
w czasopiśmie Woprosy Lilieratury, nr 1 
z r. 1962. tłum. w Biuletynie Telewizyj
nym Redakcji Studiów i Oceny Progra
mu nr 5/6 z 1962 г.). 

W sporach o samodzielność artystycz
ną telewizji toczonych również w Związ
ku Radzieckim (m. in. M. R o m m. Po-
gladim na dorogu, Iskusstvo Kino, nr 11 
z г. 1959; A. W o l f s o n : Małoekrannoje 
kino, Iskusstvo Kino nr 5 z r. 1961) pod
sumowuje ona niejako argumenty obroń
ców specyfiki artystycznej nowego środ
ka przekazu. Kierunek ten zdaje się 
w ZSRR zwyciężać, o czym informują 
nas nieliczne jeszcze, ale znamienne ar
tykuły zamieszczane ostatnio na łamach 
Iskusstvo Kino (np. A. D o n a t ó w : Te-
levidenije stanovitsja iskusstvom. nr 1 
z r. 1962. A. D o n a t ó w i A. L e o n-
t i e w : Svoim golosom, nr 5 z r. 1963). 
Wyrażona w nich teza wskazuje na to, 
że lata 60-te naszego wieku są okresem 
rozwoju telewizji jako sztuki, podobnie 
jak lata 1909—14 były okresem rozwoju 
sztuki filmowej. 

Od pierwszej teorii telewizji R. A r-
h e i m a, który stanowczym głosem do
wodzi, że w telewizji „nie widzi — w od
różnieniu od radia i filmu — nowych 
możliwości artystycznej interpretacji 
świata", upłynęło bądź co bądź ćwierć 
wieku! Pola Wert 

\ PRASA NIEMIECKA 

Reinhart G r e u n с r: LIZENZ
PRESSE-AUFTRAG UND ENDE. 
Der Einfluss der anglo-amerikani-
schen Besatzungspolitik auf die 
Wiedererrichtung eines imperia
listischen Pressewesens in West
deutschland. Rütten & Loening, Ber
lin 1962. S. 310. 

Pod koniec II wojny światowej prawie 
wszystkie gazety i czasopisma w Niem
czech były politycznie i ekonomicznie opa-
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nowane przez hitlerowców. Władał nimi 
bezpośrednio lub pośrednio potężny trust 
prasowy Hitlera-Ammanna, kontrolując 
m. in. za pomocą wielkich nazistowskich 
instytucji wydawniczych, takich jak 
„Herold GmbH" i „Standarte GmbH", 
gospodarkę i działalność niemal całej 
prasy niemieckiej. W wyniku ekonomicz
nego i administracyjnego nacisku daw
ni kapitalistyczni wydawcy z okresu Re
publiki Weimarskiej zostali stopniowo 
usunięci w cień lub zepchnięci na trze
cio- lub czwartorzędne pozycje. Akcje 
ich przedsiębiorstw wydawniczych wy
kupiły w lwiej części zachłanne hitle
rowskie trusty, wzbogacone z jednej 
strony rabunkiem „firm niearyjskich", 
z drugiej zaś — zagarnięciem mienia wy
dawniczego partii i organizacji robotni
czych. 

Po rozgromieniu hitlerowskich Nie
miec nazistowskie trusty prasowe mu
siały zniknąć z widowni. Działalność 
NSDAP została zakazana, a jej majątek 
skonfiskowany. W historii prasy niemiec
kiej zaczyna się odtąd nowa faza. 
Alianckie władze okupacyjne zgodnie 
z założeniami Układu Poczdamskiego 
mają realizować teraz w Niemczech po
litykę prasową, która winna nie dopu
ścić do recydywy niedawnej przeszłości 
i stworzyć podstawy dla rozwoju postę
powej, demokratycznej prasy niemiec
kiej. 

Na czym polegała specyfika tej „no
wej ery"? Czy szczytne założenia Ukła
du Poczdamskiego zostały wcielone 
w życie na odcinku polityki prasowej 
zachodnich włgdz okupacyjnych? W ja
kim kierunku i na jakich zasadach była 
prowadzona polityka prasowa amery
kańskich, brytyjskich i francuskich władz 
okupacyjnych? Na czym polegała jej spe
cyfika w poszczególnych strefach? Jakie 
były podstawowe cele i założenia tej po
lityki, a jaka była ich praktyczna reali
zacja? Na czym polegał system licencji 
wydawniczych? Na pytania te odpowia
da obszernie udokumentowana i uzupeł
niona 27 aneksami książka Reinharta 
Greunera, poświęcona omówieniu wpły
wu anglo-amerykańskiej polityki okupa
cyjnej na powstanie kapitalistycznej 
prasy w zachodnich Niemczech w jej 
obecnej postaci. 

Praca Greunera jest jedną z dysertacji 
doktorskich, obronionych na Wydziale 
Dziennikarskim Uniwersytetu im. Karola 
Marksa w Lipsku. Autor, z zawodu 
dziennikarz, przeprowadza w swej 
książce gruntowną analizę warunków, 
w jakich zachodnie władze okupacyjne 
realizowały swą politykę prasową, cha

rakteryzując jednocześnie jej praktyczne 
konsekwencje i skutki, które doprowa
dziły do tego, że kiedy w 1949 r. znie
siony został w Niemczech system licen
cji, pojawili się znów na widowni dawni 
wielkokapitalistyczni wydawcy i hitle
rowscy dziennikarze i zaczęli kontynuo
wać swą poprzednią, ale dostosowaną do 
nowych warunków działalność. 

Greuner udowadnia na konkretnym 
materiale podstawową tezę, że stosunki 
własności i struktura organizacyjna pra
sy określają w dużej mierze jej oblicze. 
Wykazuje on w sposób poglądowy, że 
w wyniku polityki zachodnich władz oku
pacyjnych znów mogła odżyć w Niem
czech monopolistyczna prasa i że przej
ściowe, wynikające z systemu licencji, 
ograniczenia wobec dawnych hitlerow
skich dziennikarzy i wysługujących się 
nazistom kapitalistycznych wydawców 
bynajmniej nie utrudniły im w decydu
jącym stopniu rozwinięcia później inicja
tywy i zdobycia dominującej pozycji na 
rynku wydawniczo-prasowym w zachod
nich Niemczech. Po zniesieniu systemu 
licencji wydawniczych pojawiły się 
w NRF, jak grzyby po deszcz1.), nowe 
burżuazyjne dzienniki i periodyki, a obok 
s tarych wielkokapitalistycznych wydaw
ców pojawili się również nowi magnaci 
prasowi, zdobywając z miesiąca na mie
niąc coraz silniejsze pozycjo. 

Gdy w 1931 r. prasa v zachodnich 
Niemczech zagrożona zo.-;i da przez ostry 
finansowy kryzys, co był> m. in. następ
stwem wzrastających kosztów produkcji 
i koniecznoś':i zakładania przez kapitali
stycznych wydawców własnych drukar
ni, pośpieszyły z OJ :ocą władze USA: 
amerykańska High Commission udzieliła 
ze specjalnego funduszu finansowego 
wsparcia w wysokości 1Г» min DM. Roz-
poczy o się wzmożony proces koncen
tracji i monopolizacji w prasie NRF, 
czego następstwem jest coraz silniejsza 
zależność dziennikarzy jd kapitalistycz
nych wydawców, coraz większe uzależ
nienie głównego kierunku polityki infor
macyjnej i propagandowe] gaze! i czaso
pism od punktu widzenia i interesów 
koncernów wydawniczych czy 'et moż
nych ogłoszeniodawców — monopoli
stycznych firm przemysłowych i handlo
wych oraz wielkich banków. 

W książce Greunera wiele również 
jest faktów i danych świadczących 
o dyskryminacji stosowanej w okresie 
systemu licencji wobec komunistycznych 
polityków i dziennikarzy, którzy nie 
chcieli się podporządkować zim no wojen
nemu kursowi, jaki stopniowo narastał 
w polityce niemieckiej i mocarstw za-
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chodnich. Ludzie ci zostali usunięci z po
zycji i stanowisk, zajętych przez nich 
we wczesnej, demokratycznej jeszcze fa
zie polityki prasowej zachodnich władz 
okupacyjnych. Ich miejsca zajęli wy
dawcy i dziennikarze z burzuazyjnego 
obozu politycznego, którzy wprzęgli się 
w rydwan zimnowojennej polityki Za
chodu. Zdaniem autora książki, polityka 
zachodnich władz okupacyjnych w dzie
dzinie prasy nie zrealizowała ducha 
uchwał poczdamskich, a reklamowane 
początkowo postulaty demokratyczności 
i niezależności nowej prasy niemieckiej 
oraz amerykańska koncepcja zapewnie
nia tej prasie pozycji ,,ponadpartyjności 
i obiektywizmu" nie były niczym in
nym, jak próbą przeszczepienia na nie
miecki grunt amerykańskich założeń 
i form życia publicznego, będących, wg 
Greunera, zewnętrzną, zwodniczą przy
krywką kapitalistycznego systemu pra
sowego, w którym dominującą rolę od
grywają monopole i knneerny. 

Lucjan Meissner 

PRASA NRF 

Franz К n i o p i n g: PRESSE-
MONOPOLE — MONOPOLPRESSE. 
Der K.onzeutraticmsprozess in der 

Vornuzsetzungen und reine Płrgeb-

,....Wciąż brak systematycznego obrazu 
struktury i wzajemnych zależności prasy 
zachodninniemieckiej". pisze na str. 7 we 
wstępie swej książki Franz Knipping '). 
Po przeczytaniu pracy wypada jednak 
uznać, że luka ta w odniesieniu do prasy 
codziennej po rok 1961 włącznie została 
wypełniona właśnie pracą Knippinga. 
i to wypełniona znakomicie. Dlatego leż 
określenie, iż ,....chodzi tylko o pierwszą 
próbę prześwietlenia ciemności... która 
z konieczności musi być niepełna'' (s. 9) 
przyjmujemy jako skromność autora. 

') Jes t to p rzep racowana i U 'upe 'n iona wer 
sja dyser tac j i dok torsk ie j bronionej na Wydz. 
Dziennikarsk im Uniw. Karola Marksa w Lip
sku pt . „Założenia i wynik i procesu koncen
t rac j i w zachodnioniemieckie i i zachodnio-
ber l ińskie j prasie codziennej (1949—1460)". 
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Wprawdzie odnośnie do licznych za
gadnień nie podał on źródłowych danych 
pochodzących z pierwszej ręki: wydaw
nictw prasowych, ale źródła te są nie
przystępne dla każdego badacza, chro
nione tzw. „tajemnicą interesu''. Z tego 
powodu brak w literaturze1 prawoznaw
czej NRF o charakterze polityczno—eko
nomicznym (bogatej przecież ilościowo) 
opracowania o problematyce odnowionej 
przez Knippinga, mimo nie;:edn0'krotnych 
•wskazań zacnodmoniemłeckiego stowa
rzyszenia dziennikarzy co do konieczno
ści ujawnienia procesów zachodzących 
w prasie tego kraju. 

Knipping rozpoczyna od teoretycznego 
i historycznego uzasadnienia podjętej 
problematyki. W rozdziale I kreśli cha
rakterystykę prasy imperialistycznej; 
omawia specyficzną formę działania 
w prasie ekonomicznego prawa koncen
tracji i centralizacji produkcji i kapi
tału; szkicuje rozwój procesów koncen
tracji w prasie niemieckiej do klęski hi
tleryzmu w 1945 r. 

Omówiwszy okres edycji prasy wy
łącznie nn zasadnie licencji m o cen- iw 
okupacyjnych-). nufcr czyni merytorycz
ne spostrzeżenie: „Jedną z cech charak
terystycznych 1'ozYcciju piT.sv zachodnio-
niemieckiej pn znicucniu przymusu li
cencji3) było szybkie i całkowite odtwo
rzenie- kapitalistycznych .v.to.: unków pro
dukcyjnych i własnościowych'' (s. Cc). 
W ketach TPJ-9—ĆS12 nastącd mianowicie 
(głównie 7. przyczyn ekonomicznych, m. 
in. podwyżki cen) wyraźny spadek czy
telnictwa. 17 ryzy;; wydawniczo-prasowy 
wyrażał sie w sradku nakładów (zmniej-

c/ierckrotnym wziv:'cio dc'ci tytułów 
i dotknął przede wszystkim gazety wy
dawane uprzednio na zasadzie licencji. 
Odejście czytelników miało jednak także 
przyczyny polityczne: przejście ogółu 
prasy na pozycje „zimnej wojny" i po
wrót do rzemiosła dziennikarskiego licz
nych, wydawców i dziennikarzy hitlerow
skich A). 

Autor stwierdza, że również prasa 
KPD i innych ugrupowań postępowych 
wykazała spadek nakładów. Nie potrafiła 
ona przechwycić zniechęconych czytelni
ków. Wprawdzie Knipping podkreśla 
restrykcje wobec tego odłamu prasy 
w postaci licznych zakazów i konfiskat 

-) Por . recenzja z książki R. G r e u n e r a 
w tym numerze Zeszytów str . 113 (przyp. red.). 

3) 21 września 1949 r. 
') Por . recenzję z książki „GoebbeUs Jou r 

nal is ten in Bonner Diens ten ' ' . Zeszyty Praso
znawcze 4/1962, s. 112/113. 
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w latach 1950—51, ale decydowało to, iż 
gazety te „...poza tym często chyba nie
dostatecznie potrafiły utorować sobie 
drogę do mas pracujących" (s. 54). Owa 
nieumiejętność cechowała prawdopodob
nie w ogóle ruch komunistyczny i postę
powy w NRF, uwidoczniła się zaś szcze
gólnie w oddziaływaniu propagandowym. 

W celu przezwyciężenia kryzysu prasa 
licencyjna nie posiadająca drukarń łączy 
się ze starymi wydawcami, pozostałe zaś 
gazety z kapitałem pozaprasowym. „Tym 
samym została urzeczywistniona jedna 
z ostatnich brakujących jeszcze przesła
nek dla pełnego funkcjonowania gazet 
kapitalistycznych — jedność druku i wy-

Dyktatorskie stanowisko zachodnio-
niemieckiego przemysłu papierniczego 
umacniała okoliczność, że V.t—Vi> papieru 
gazetowego jest do NRF importowana, 
zaś wahania cen na rynku światowym 
są znaczne. 

Przy wzroście kosztów surowców 
i produkcji, jedną trzecią do dwóch trze
cich wydatków wydawnictw prasowych 
pokrywają wpływy z reklamy. One też 

Jak z tego wynika, wydatki reklamo
we z roku na rok poważnie wzrastają. 
W początkowych latach dzienniki utrzy
mywały procentowy udział we wpły
wach reklamowych i wykazywały zdecy
dowanie przodującą pozycję. W ostatnich 
latach udział ich wykazuje jednak syste
matyczny poważny spadek. 

Innym ważnym źródłem wpływów pra
sy codziennej są kredyty. System kredy
towy został rozbudowany do takich roz

dawnictwa. Na tej podstawie uzyskały 
kapitalistyczne prawidłowości w prasie 
nieograniczone znaczenie" — stwierdza 
wnikliwie autor (s. 65). 

Wtedy też zależność prasy NRF od 
kapitału amerykańskiego zastąpiona zo
staje zależnością od kapitału krajowego. 
Szczególnie wpływową pozycję zyskuje 
przemysł papierniczy. Wykorzystuje on 
sytuację w czasie kryzysu koreańskiego 
i wprowadza dyktat cen monopolistycz
nych. Następnie wymusza gwarancję 
wykupu przez wydawnictwa prasowe 
całej produkcji papieru gazetowego na 
rynek krajowy po zawyżonych cenach 
(s. 81): 

stanowią podstawowe źródło zysków. 
Knipping odsłania kulisy tej dziedziny 
działalności prasowej wskazując, że spe
cjalne zrzeszenia propagandowe np. 
„Waage" odpowiednio kierują napływ 
ogłoszeń do poszczególnych wydawnictw. 
Wszechstronne i pełne dane są oczywi
ście niedostępne. Tym bardziej inte
resujące jest przytoczone zestawienie 
(s. 84): 

miarów, że większość wydawnictw jest 
podporządkowana bankom: przede 
wszystkim Deutsche Bank, następnie zaś 
Dresdner Bank i Commerzbank, których 
decydująca rola jest w gospodarce nie
mieckiej znana od początków koncentra
cji niemieckiego kapitału bankowego.r>) 

5) Por . J ü r g e n K u c z y ń s k i : Die Ge
schichte der Lage der Arbe i ten in Deutsch
land. Band I, Zwei te r Teil 1871—1932. Berl in 
1954, Str. 28. 

Pap ie r k r a j o w y 
à 100 kg m a r e k 

Pap ie r i m p o r t o w a n y 
à 100 kg m a r e k 

1952 
1453 
1954 
1955 
1956 

87,— 
69,— 
72,25 
75.— 
77,— 

62,70 
52,56 
58,— 
61,59 
63,68 

Rok 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 

Ogólne w y d a t k i 
r e k l a m o w e w min m k Rek lama ogółem 

504,8 
712,3 
841,0 
969,6 

1172,6 
1497,6 
1670,1 
1902.4 
2195,2 
2667,9 

333,3 
432,9 
500,1 
566,2 
688.5 
898,4 
991,4 

1074,0 
1187,6 
1356,2 

W dziennikach 
w % 

59,0 
60,8 
59,5 
58,4 
58,7 
59,5 
59,4 
56,4 
54,2 
50,8 
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Omawiając przebieg i wyniki koncen
tracji Knipping pisze: »Możliwy w pew
nych okolicznościach faktor wpływający 
hamująco na koncentrację — silne par
tyjno-polityczne zróżnicowanie gazet — 
nie posiada w Niemczech zachodnich mo
cy. Około dziewięciu dziesiątych wszyst
kich gazet reprezentuje pod znakiem „nie
zależności" i ,,ponadpartyjności" ogólne 
interesy burżuazji monopolistycznej i jej 

Równolegle przebiegał proces redukcji 
tytułów prasy codziennej. Zjawisko to 
wystąpiło jaskrawo w wielkich miastach: 
„Dla wielkich miast do 500 000 mieszkań
ców stało się charakterystyczne istnienie 
tylko jednego lub dwóch dzienników; 
w miastach od 50 000—100 000 mieszkań
ców ukazuje się na ogół tylko jeden lub 

W dziesięcioleciu więc tak poważny in
strument oddziaływania publicznego jak 
prasa codzienna, w odniesieniu do pra
wie jednej siódmej ludności NRF, skon
centrował ilość tytułów w dwóch trze-

państwowego porządku. Pozostałe dzie
sięć procent „zbliżonych do partii" gazet 
(CDU, SPD) podlega tym samym związ
kom ekonomiczno-finansowym« (s. 151). 

Według roczników „Die Deutsche Pres
se 1947" oraz dalszych, wydanych w la
tach 1954 i 1956, proces zacierania oblicza 
politycznego prasy wygląda następująco 
(s. 117): 

ani jeden dziennik; miasta poniżej 50 000 
mieszkańców jako miejsce samodzielnie 
wydawanego dziennika prawie już nie 
ważą na szali" (s. 152). Oto jak przebie
gała koncentracja ilości tytułów prasy co
dziennej w miastach ponad półmiliono
wych (s. 136); ilość mieszkańców i na
kłady w tysiącach-

cich stanu pierwotnego, równocześnie 
prawie podwajając nakład. 

Istotę wielkomonopolistycznego cha
rakteru zachodnioniemieckiej prasy wy
raża najdobitniej stopień koncentracji 

Charak t e r 

1947 _ 
Niezależne, ponad- , bezpar t . 
SPD, zbliżone do SPD 
CDU, zbliżone do CDU 
K P D 
FDP 
DP/NLP 
Cen t rum 
Pozosta łe 
1953 

Z b l i ż o n e d o : 

. N i e z a l e ż n a " 
1955 
K P D 
Z b l i ż o n e d o : 

, , N i e z a l e ż n a ' 

C D U 
S P D 
F D P 
p r a s a 

C D U 
S P D 
p r a s a 

Nakład w t.ys. «/o 

Ri5;; 
1847 
1860 

o k . 600 
4ЙН 
215 
265 

n i e z n . 

82,3 
613.4 
532 

13 019,5 

60 
392 
67! 

13 777 

— — — — — 
—• — 
0,6 
4,3 
4,1 

91,0 

0,4 
2,7 
4,5 

92,4 

M i e j s c o w o ś ć 

H a n i b u r s ; 
M o n a c h i u m 
K o l o n i a 
E s s e n 
D ü s s e l d o r f 
F r a n k f u r t 
D o r t m u n d 
S t u t t g a r t 
B r e m a 
H a n o w e r 

R a z e m 

m i e s z k . 
1960 

1 751 
963 
731 
709 
645 
640 
608 
601 
547 
537 

7 732 

1950 

g a z e t 

10 
6 
4 
5 
5 
6 
3 
4 
2 
4 

49 

n a k ł a d 

862 
757 
350 
528 
480 
540 
420 
269 
178 
443 

4 827 

1955 

g a z e t 

9 
4 
2 
3 
4 
7 
3 
5 
2 
4 

43 

n a k ł a d 

3 241 
480 
299 
659 
470 
735 
428 
270 
177 
350 

7 109 

1960 

; a z e t 

6 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
4 
2 
3 

33 

n a k ł a d 

4 573 
503 
334 
649 
416 
791 
558 
239 
208 
320 

8 591 
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i centralizacji nakładów, którymi dyspo
nuje dziesięć największych wydawnictw 
prasowych. Przy tym prowadzący koncern 
hambursko-zachodnioberliński Springera 

Monopolistyczne wydawnictwa obej
mują więc stosunkowo nieliczną, lecz de
cydującą nakładowo, a także posiadającą 
największe wpływy na politykę i opinię 
publiczną część dzienników. Ponieważ 
w rękach małych wydawnictw znajduje 
się znaczna większość tytułów, stwarza 
to pozory niezależności prasy zachodnio-
niemieckiej. Tymczasem w rzeczywistości 
przeważająca część dzienników pozba
wiona jest szerszych wpływów, zagarnię
tych przez ewą „zmonopolizowaną prasę 
monopoli". 

Powojenna prasa zachodnionicmiccka 
tym się różni od prasy kapitalistycznej 
z okresu Republiki Weimarskiej, że do
minują w niej samoistne monopole pra
sowe w rodzaju koncernu Springera, 
w miejsce dawniej panujących nad prasą 
monopoli przemysłewo-bankowych. Wła
śnie dziennik Springera Die Welt odgry
wa kluczową rolę w publicystycznej i in
formacyjnej wojnie psychologicznej prze
ciw krajom socjalistycznym, zwłaszcza 
zaś przeciw NRD. Knipping podkreśla 
jednak, że powiązania wydawnictw pra
sowych z monopolem przemysłowym 
utrzymują się także obecnie. Wiele kon
cernów posiada decydujące1 udziały w czo
łowych dzicnikach NRF. np. Frankfurter 
Allgemeine opanowana jest przez kapi
tały zagraniczne, Stuttgarter Zei'ung 
przez koncern Boscha, koncern Wohr-
hahna decyduje w Rheinische Post, 
a Krupp w Westdeutsche Allgemeine. 
W ten sposób monopolistyczna własność 
prasowa przesadza o politycznej i ideolo
gicznej funkcji prasy zachodnioniemiee-
kiej. 

W ostatnim rozdziale autor pisze o nie
których oddziaływaniach procesu kon
centracji. W zawodzie dziennikarskim 
przy nadprodukcji absolwentów pracow
nicy zmuszeni są co najmniej do bezkry-
tyczności wobec polityki redakcyjnej wła
ścicieli dzienników. Knipping stwierdza 
postępujący uniformizm prasy codzien
nej, wyrażający się w rezygnacji z wy
rażania alternatywy odnośnie do polityki 
Bonn, zwłaszcza w zakresie militaryzacji 

sam skupia 27% nakładów prasy codzien
nej. Oto wyciąg z przytoczonego w książ
ce (s. 148) zestawienia, obrazującego wpły
wy dziesięciu największ3'ch wydawnictw: 

NRF. Autor konkluduje, że wobec istnie
jących stosunków nie może w Niem
czech zachodnich istnieć prawdziwa 
wolność prasy. 

Końcowy rozdział właściwie wykracza 
poza ramy opracowania i jest stosunkowo 
słabo udokumentowany. Piszę „stosun
kowo", gdyż książka Knippinga jest wzo
rem naukowej sumienności. Przypis}'.1 

źródłowe zajmują 27 stron. Zawierają, 
poza licznie przytoczonymi w tekście, do
datkowe zestawienia statystyczne. Należy 
podkreślić, że autor przytaczał je według' 
źródeł zachódnioniemieckich. 

Obszerne aneksy (Г»5 s!ron) obejmują 
w części I najważniejsze system}' or
ganizacyjne w zachodnioniemieckiej pra
sie codziennej. Część II wykazuje ..pu
blicystycznie samodzielne" dzienniki, 
wydawnictwa i grupy wydawnictw 
w NRF i Berlinie zachodnim. Jest to 
więc w istocie katalog adnoiowany 
prasy codziennej, wykazujący według 
wysokości nakładów 149 wydawnictw za-
chodmoniemieckich i 6 berlińskich. Po
dano: nazwę i rodzaj przedsiębiorstwa 
wydawniczego, kapitał zakładowy, sto
sunki ekonomicznej zależności i własno
ści, ilość zatrudnionych, wysokość rocz
nego obrotu, powiązania bankowe, powią
zania udziałowe, polityczny charakter 
wydawanych gazet, obszar rozpowszech
niania gazet, nakład drukowany i sprze
dany w IV kwartale WGl r. 

Dalej uzupełniają książkę: bard:-o ob
szerna literatura przedmiotu, m. In. po
nad 40 czasopism fachowych (w tym 75°'a 
zachodnich), indeks cytowanych tytułów 
prasowych oraz indeks nazwisk. 

Proca Knippinga jest wzorem marksi
stowskiego naukowego oświetlenia i s t o 
t y prasy monopolistycznej. Opierając się 
na zgromadzonym z podziwu godną pra
cowitością materiale źródłowym autor 
w pełń' ukazał klasowo-polityczny cha
rakter gazet zachodnioniemieckich. Zna
jomość książki jest nieodzowna dla każ
dego zajmującego się problematyką poli-
tyeznoekoncmiczną NRF. 

Paweł Dubiel 

R o k 

1950 
1955 
1961 

D z i e n n i k ó w N a k ł a d 
w t y s . 

2514 
5647 
7711 

N a k ł a d g l o b a l n y 
d z i e n n i k ó w 

13 4f:o 
15 096 
17 638 

°/o u d z i a ł u 
10 w y d a w n . 

o k . 18.5 
o k . 37,3 
o k . 13 
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PRASA KOREI PŁD. 

Yoo B o n g B a k : DIE STRUK
TUR DES MODERNEN PRESSE
WESENS IN SÜDKOREA. Mün
chen 1960. S. 128. 

Autor recenzowanej pracy jest synem ob
szarnika z Korei Południowej. W latach 
od 1948 do 1951 był nauczycielem języka 
niemieckiego w Seulu, później asystentem 
przy katedrze niemieckiej historii 
i dziennikarstwa w College o i' Liberal 
Arts and Sciences w Pusanie. W 1958 г. 
po uzyskaniu stypendium południowoko-
reańskiego ministerstwa oświaty wyje
chał do Monachium, gdzie na tamtejszym 
Uniwersytecie studiował dziennikarstwo 
i otrzymał stopień doktora za recenzo
waną pracę. 

Wykaz literatury przedmiotu i mate
riałów źródłowych podany przez autora 
jest stosunkowo bogaty. Obejmuje prace 
w języku koreańskim, angielskim, japoń
skim i niemieckim. Stosunkowo najwięcej 
prac jest w tym ostatnim. Wynika to albo 
z tego. że literatura w języku niemieckim 
na temat prasy południowokoreańskiej 
jest najbogatsza, albo — co więcej praw
dopodobne — autor miał najłatwiejszy 
dostęp do literatury w tym języku. Na 
drugim miejscu jest literatura w języku 
koreańskim, na trzecim - - w angielskim, 
na ostatnim — w japońskim. Literatura 
ta jest raczej niedostępna w Polsce. Trud
no jest więc ustalić, czy autor wykorzy
stał wszelkie źródła i literaturę przed
miotu. 

Praca składa się ze wstępu, czterech 
rozdziałów: I. Krótki historyczny żary,:. 
II. Wpływy na prasę koreańską, III. 
Dzienniki. IV. Czasopisma oraz — Za
kończenia. Konstrukcja pracy jest przej
rzysta, logicznie zbudowana. Pracę czyta 
się łatwo, z wielkim zaciekawieniem. 
Podany w niej materiał jest dla czytelni
ka polskiego heclź całkiem nieznany. Ir- //. 
bardz > mało znany. 

Praca napisana jc-t bow'em dla me-
Koreańczyków. Stąd też autor w kilku 
miejscach odchodzi od właściwego tema
tu, zapoznając pokrótce z historią, sto
sunkami religijnymi i gospodarczymi 
w Korei Południowej. Szczególnie cieka
we są informacje o stosunkach wyzna
niowych w tym państwie. 

W przedmowie autor podkreśla, że nic 
zajmuje się prasą półnoenokoreańską 
z powodu jej odmienności od prasy po
łudniowokoreańskiej oraz z powodu bra

ku odpowiednich źródeł. Chociaż zajmuje 
się on w ogóle prasą koreańską, to jed
nak w głównym stopniu koncentruje się 
na charakterystyce prasy w okresie spra
wowania władzy przez prezydenta Syng-
man Rhee, tj . na latach 1948—1960. 
W pierwszym, stosunkowo krótkim roz
dziale (s. 8—25). autor przedstawia syn
tetycznie historię prasy koreańskiej od 
czasów najdawniejszych do początku 
1960 r. Dzieli on historię tej prasy na 
następujące okresy: 1) Od 1883 cło 1920, 
tj. okres panowania dynastii Lee; 2) Od 
1920 do 1940; 3) Od 1945 do chwili obec
nej. Autor jednak nie wyjaśnia dlaczego 
przyjął takie kryterium podziału. Z pra
cy wynika, że łączy on dość ściśle histo
rię prasy z historią samej Korei. Skoro 
jednak tak. to wspomniany podział wi
nien Lyć nieco inny. 

Zawarte w pierwszym rozdziale in-
lormaeje są ciekawe. Wynika z nich, że 
już w okresie przed naszą erą wychodził 
w Korei państwowy dziennik urzędowy 
Kibel. Jako pierwszy dziennik w czasach 
nowszych, tj. od 1833 r. zaczął wychodzić 
Hansung Sunoo. Ciekawe, że pracowni
kami tego dziennika byli urzęcmicy pań
stwowi. Z tego wynikałoby, że dzienni;: 
znajdował się pod kontrolą rządu. Od 
1896 r. poczęły ukazywać się dzienniki, 
będące w posiadaniu prywatnym względ
nie partii politycznych. Ukazał się m. in. 
Dokliv Shinmun, w którym pracował 
późniejszy prezydent Syngman Rhee. Par
tia konserwatywna wydawała dwa dzicz-
niki: Shisa Junpo i Sangmu Shioo, które 
jednak po roku przestały wychodzić. 

Po wojnie rosyjsko-japońskie,; Jar -oa 
przejęła 17 XI 1905 r. protektorat nad 
Korcą, a w pięć lat później Korea wle
czona została do Japonii. To zaważyło na 
rozwoju prasy koreańskiej. W okres'." 
protektoratu wolność prasy koreańskiej 
była znacznie ograniczona. W tym Iv-
wiem czasie mo«ły się tylko okazywać 
dzienniki i czasopisma o nastawieniu 
pro japońskim. Po włączeniu Korę' do 
Jap ".ni i prasa koreańska przestała w ogó
le \vyciv-Izić. W 1919 г.. zapewne rod 
znacznym woływem Rewolucji Paździer
nikowej w Rosji, wybuchło w Korei po
wstanie skierowane przeciw okupantowi 
japońskiemu. Rząd japoński zmuszony 
był złagodzić swój dotychczasowy kurs 
polityczny w Korei, m. in. zezwolić na 
wydawanie dzienników i czasopism. Za
częły wychodzić takie dzienniki jak: Don
ga Ilbo, Chosum Zlbo i Shitae Ilho 
(w 1924 r. nakład tego dzienika wynosił 
30.000). Były to poważne, postępowe 
dzienniki, domagające się niepodległości 
dla Korei, opowiadające się za przepro-

file:///vyciv
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wadzeniem reform społecznych. Tego, że 
Chosum Ilbo był dziennikiem postępo
wym dowodzi chociażby fakt, że przesłał 
on pozdrowienia dla robotników Związku 
Radzieckiego oraz zamieścił wywiad z Le
ninem. Władze japońskie stosowały wo
bec tych dzienników środki represyjne. 
I tak np. w 1926 r. nastąpiła 182 razy 
konfiskata tych dzienników, w roku na
stępnym zaś 140 razy. 

Po agresji japońskiej na Mandżurię 
w 1930 r. nacisk na prasę koreańską był 
tak silny, że dziennikom nie pozostało nic 
innego, jak ograniczyć się tylko do poda
wania doniesień bez możliwości skomen
towania ich. Często dzienniki przez dłuższy 
czas w ogóle nie mogły się ukazywać. Po 
agresji japońskiej na Chiny w 1937 г., 
władze japońskie w zasadzie zabroniły 
wydawania prasy w języku koreańskim. 
Dopiero po uzyskaniu niepodległości przez 
Koreę w 1945 r. prasa koreańska poczęła 
znów ukazywać się i już z końcem roku 
wychodziło 70 dzienników i 100 tygodni-
ków, z tego prawie połowa w Seulu. 
Dzienniki podzieliły się wkrótce na de
mokratyczne, wypowiadające się za fak
tyczną niepodległością dla Korei i za 
przeprowadzeniem refoi*m gospodarczo-
społecznych oraz reakcyjne, popierające 
amerykańską politykę okupacyjną w Ko
rei, występujące przeciwko wielkim re
formom gospodarczo-społecznym w kraju. 

Tytuł rozdziału II-go nie jest zbyt 
trafny. Autor pisze tu bowiem nie tylko 
o wpływach na prasę koreańską, lecz 
także o sposobie redagowania dzienni
ków, ich sytuacji finansowej, wolności 
prasy. Pod względem politycznym autor 
podzielił prasę na prorządowrą i opozy
cyjną. Jednak nie informuje bliżej o tym, 
że w okresie dyktatorskich rządów prezy
denta Syngman Rhee prasa opozycyjna 
właściwie nie istniała, gdyż rząd nie ze
zwalał na jej ukazywanie się. Sam zresz
tą autor pisze o walce pomiędzy rządem, 
a opozycją z powodu wniesienia przez 
rząd w 1958 i', do parlamentu projektu 
ustawy o utrzymaniu porządku publicz
nego, który m. in. przewidywał całkowite 
zlikwidowanie wolności prasy. Trzeba 
z całym naciskiem podkreślić, że w tym 
czasie nadal obowiązywało zarządzenie 
nr 88 z 19 V 1946 r. amerykańskich władz 
okupacyjnych, upoważniające władze do 
stosowania wszelkich ograniczeń wobec 
prasy. 

Charakterystyczne, że autor zupełnie 
milczy na temat wpływów jakie na prasę 
południowokoreańską wywierają tam
tejsi obszarnicy, kapitaliści, rząd ro
dzimy oraz kapitaliści amerykańscy 
i rząd USA, chociaż tytuł rozdziału II. 

nakłada jakby obowiązek zajęcia się tą 
sprawą. 

Rozdział III. autor podzielił na dwie 
części: w pierwszej scharakteryzował od 
strony treści prasę stołeczną, w drugiej 
natomiast lokalną. Warto podkreślić, że 
z 579 różnych pism jakie ukazują się 
w Korei Południowej, 42 to dzienniki; 
z tego elwa, a mianowicie Th?. Korean 
Republic i The Korean Times ukazują 
się w języku angielskim. Do tego docho
dzi 14 agencji prasowych. Większość 
dzieników ukazuje się w stolicy. Autor 
nie podaje jednak jaki jest łączny ich na
kład, jaki procent ludności wiejskiej 
i miejskiej czyta prasę. Informuje tylko, 
że prenumerata i sprzedaż dzienników na 
wsi uzależnione są cd nasilenia prac 
w polu. Informacje w tym rozdziale są 
rzeczowe, autor nie zajął się jednak waż
nym zagadnieniem jak wpływ prasy na 
życie polityczne i społeczne Korei Połud
niowej, stosunek tej prasy do1 istnieją
cego w kraju reżimu. 

Z informacji w ostatnim krótkim roz
dziale wynika, że w Korei Południowrej 
w 1960 r. ukazywało się ogółem 177 cza
sopism, o określonej częstotliwości, w tym 
124 tygodniki. Autor podzielił te czaso
pisma na przeznaczone dla szerokiej pu
bliczności i czasopisma fachowe. W tym 
rozdziale omawia też historię czasopism 
od czasów najdawniejszych do początku 
1960 r. Większość czasopism, południowo-
koreańskich — to czasopisma ilustrowa
ne, rozrywkowe. Nakład ich sięga od 
50.000 do 90.000. 

Od strony faktograficznej recenzowa
na praca jest pożyteczna. Zapoznaje ona 
bowiem czytelnika ze sprawami bardzo 
mało — czy w ogóle nie znanymi. Autor 
podchodzi w zasadzie do spraw formal i -
stycznie. Podaje liczby, fakty, lecz ich nie' 
wyjaśnia. 

Kazimierz Nowak 

BIBLIOGRAFIA I 

Eleonor B l u m : REFERENCE 
BOOKS IN THE MASS MEDIA. 
University of Illinois Press. Urba
na 111., 1962, S. 103. 

Na pracę tę warto zwrócić uwagę za
równo ze względu na jej zawartość, jak 
i — a może przede wszystkim — na me
todę opracowania. 
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Jest to więc — jak głosi tytuł —• ze
stawienie ,,książek podręcznych" z zakre
su mass media. Ta adnotowana bibliogra
fia ułożona jest według sześciu działów 
(prace ogólne, radio i TV, film, edytor
stwo, dzienniki i magazyny oraz reklama). 
W każdym z tych działów podano w po
rządku alfabetycznym najnowsze pozycje 
książkowe z danej dziedziny. Przy każdej 
pozycji zamieszczono kilku- lub kilkuna-
stowierszową informację na temat treści 
danej książki. 

Praca zawiera również osobny „roz
dział" z adresami instytucji wydawni
czych publikujących prace prasoznawcze. 
Na końcu zamieszczono indeks, który 
ułatwia odnalezienie danej pozycji lub 
autora w poszczególnych działach tej bi
bliografii. 

Powstaje pytanie: czy nie warto by 
u nas pomyśleć o takiej podręcznej, wy
branej bibliografii wydawanej raz na 
dwa lub trzy lata, zawierającej wyselek
cjonowany spis nie tylko druków zwar
tych na tematy prasy, radia i TV, ale 
także ważniejszych artykułów i rozpraw 
rozrzuconych w różnych czasopismach 
(socjologicznych, historycznych itd.). Pra
ca taka mogłaby objąć nie tylko pozycje 
polskie, ale wszystkich krajów socjali
stycznych. Takie opracowanie' byłoby 
bardzo pożyteczne dla nas. a niewątpli
wie zainteresowałoby także prasoznaw-
ców w różnych krajach. 

Jeśli chodzi o realizację takiego wy
dawnictwa, to można by przy Ośrodku 
w Krakowie powołać redakcję takiej bi
bliografii i zaprosić do współpracy pra-
soznawców z tych krajów socjalistycz
nych, gdzie wiedza o prasie ma już pe
wien dorobek i odpowiednie publikacje. 
Bibliografia mogłaby być co kilka lat uzu
pełniana suplementami, zawierającymi 
nowe pozycje. 

Wracając do treści pracy E. Blum na
leży stwierdzić, iż zestawienie to przed
stawia się dość ubogo. Listę książek opra
cowano — jak wspomina autorka WG 
wstępie — przede wszystkim z myślą 
o studentach dziennikarstwa, a dopiero 
w drugiej niejako kolejności przeznacza 
autorka swą pracę dla tych, którzy inte
resują się środkami masowej informacji 
z innych pozycji. To prawdopodobnie 
spowodowało, że w tym opracowaniu 
brak wielu podstawowych pozycji dla ba
dań nad prasą oraz że pominięto takie 

działy jak prawo prasowe, technikę wy
dawniczą i inne. 

Autorka przyznaje się do tych pomi
nięć, ale wyraźnie nie wyjaśnia ich 
przyczyny. 

Mieczysław Kafel 

DYSKUSJA W NRD | 

UM DAS .,Q" IN DER JOURNA
LISTISCHEN ARBEIT. Karl-Marx-
Universität, Fakultät für Journali
stik. Leipzig 1963. S. 102-I-6 str. 
fotokopii. 

Informowaliśmy o protokole z obrad kon
ferencji naukowej zorganizowanej w Lip
sku na temat „Organizatorska funkcja 
prasy, radia i telewizji przy wprowa
dzaniu najwyższego poziomu naukowo-
technicznego". *) Opracowane przez 
D. Schmidta i F. Vorwerka z Instytutu 
Teorii i Praktyki Prasy Wydz. Dzienni
karskiego wydanie broszurowe zawiera 
referaty: prof, dra H. B u d z i s l a w -
s ki e g o pod wymienionym tytułem, 
Herty C l a s s e n : Najważniejsi »sprzy
mierzeńcy« dziennikarza, Heinza G r o-
t e : Tworzący człowiek i jego problemy 
na ekranie. Rudiego S i n g e r a : Proble
my ekonomiczne — wydajne dziennikar
sko. 

Wystąpienia dyskusyjne zostały ujęte 
w cztery grupy zagadnień: 1. W centrum: 
przekonywanie ludzi; 2. Jak wyjaśnia 
dziennikarz ekonomiczne problemy socja
lizmu? 3. Organizować dyskusję spo
łeczną! 4. Wyższe wymagania wobec 
dziennikarzy. 

Dyskusję zamyka członek komisji agi
tacji przy КС SED Emil Dusiska wystą
pieniem na temat ..Ekonomia, ideologia 
i psychologia w pracy dziennikarskiej". 
Uwagi końcowe skreślił H. Budzislawski. 

Tomik uzupełnia kilka fotokopii cy
towanych w czasie konferencji stron ga
zetowych. 

(Pd) 
*) Zeszyty Prasoznawcze nr 1—2/1963, s. 

218 — Korespondenc ja z Lipska. 
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PRASA WIELKIEJ EMIGRACJI 

Zawartość polskich czasopism emigra
cyjnych v. pierwszej połowy zeszłego stu
lecia daje wystarczającą orientację w na
strojach i opiniach ,,myślących'" kręgów 
polskiego wychodźstwa. Jest to z pewno
ścią ten okres w rozwoju prasy, w któ
rym zawarte w czasopismach sądy i opi
nie dają obraz zainteresowań i kierun
ków ówczesnej opinii publicznej. I tak 
też. jako studium opinii publicznej z tych 
lat pomyślana jest praca D у o n i z i a-
k a, łącząc trafnie problemy interesujące 
socjologa, historyka i prasoznawcę *). 

Autor ukazuje, jak pojęcia okresu 
przejściowego oraz przełomu dziejowego 
i składające się nań elementarne pojęcia: 
anarchii, burzenia starego ustroju oraz 
postulaty pozytywnego ustosunkowania 
się do nowych warunków, przejawiały 
się w ideologiach podstawowych emigra
cyjnych grup politycznych. Obok analizy 
treści tych haseł daje autor pewne próby 
określenia społecznych warunków, w ja
kich się one zrodziły i treści, jakie pole
mizujące ze sobą stronnictwa im nada
wały. 

Podejmując omawianą nracę Dyoni
ziak nie miał na celu jedynie powiększe
nia naszej wiedzy o tej tak chętnie ana
lizowanej przez h;-;'"oryków epoce. Pra
gnął również zwrócić uwago czytelnika. 
na pewne analogie pomiędzy tym okre
sem, który przez wsoółoz.csnych odczu
wany byl jako przełomowy, a wsnótr:.:e-.-
ną nam sytuacją polską po drugiej wojnie 
światowej. Wskazuje na zbieżność ha^cł 
tych dwu epok. zda w; nie sobie sprawy 
przez piszących z niecodzienności okresu, 
w którym żyją. 

Stan ten wydaje się również charak
terystyczny dla obserwatorów procesów 
masowych, aktualnych wtedy jak i dzi
siaj. Inne są co prawda typy społecznych 
zagrożeń i inne kierunki przemian. Gdy 

*) Rys-n-ri n y o n i z i - ! - : Pojecie п:-.?;;т-
mu cMejowoffn n-"1 ' - inw 'h c7.4Sonisr WieUOej 
Emigrnoii (ШГ!—501. Kwartalnik Histnnjc :?;?/. 
n r 1/62. 

obserwowane przez publicystów zeszłego 
stulecia tłumy niepełnoprawnych obywa
teli cywilizowanych społeczeństw wal
czyły o prawo do sytości i pewien udział 
we władzy, to dzisiejsze masy dążą do 
całkowitego wykorzystania swych praw 
i pełnego udziału w7 konsumpcji dóbr lak 
materialnych jak i duchowych, którymi 
rozporządza współczesna kultura. 

Badacza prasy zainteresuje ien arty
kuł jako przykład wykorzystania zawar
tości czasopism do analizy opinii py,-
blicznej, a także wzbogaci jegO' wiedzę 
o prasie tego okresu. 

Socjolog otrzymuje tu studium opinii 
różnych grup politycznego działania. 
Zgłosi on jednak do pracy Pyoniziaka 
krv'hczna 'jv';;"p. Bardzo przyda' 4ky не 
czytelnikowi tych badań nad pijinia pu
bliczną pewne wyuczenie się z " T V Î ' Z " -
stanych przez au'ora pism, ich ileśai. 
stosunku wybranej i analizowanej c^c-'c ' 
clo całości prasy cmigracyjn"' i '> ' - г - . ; 
podstawowych polóycznych ycrupr-vam 
nolskie;, N wychodźstwa. Stw ierd~enic 
bowiem, że wykorzystano ..te ry^ma. k;<i_ 
re najdobitniej repro. entu ij - n r y v i d r " 
jes1 dla e:yielniky ni^wy-.'arc-"'jace. 

Jerzy Pnmorr.ki 

TELEWIZJA NA WSI 

Szybka rozwój telewizji na terenie C''e-
eho-dowacji spowodował, że ici u:i: la' 
w "•-•ppkajar.iu noirzeb kuKuraln.ych 
ludności pracującej na wsi w ciągu ostat
nich lulku lal niepomiernie wzrósł. 
O wpb.'wie telewizji na życie kulturalne 
sądzi sio różnic. Jedni w jej szybkim 
wzroście widzą niebezpieczeństwo dla in
nych środków masowej informacji oraz 
różnych form pracy oświatowej. Inni są
dzą, że telewizja zagraża kolektywnym 
formom życia kulturalnego i społecznego. 

W celu poznania rzeczywistego' znacze
nia telewizji w życiu kulturalnym i spo-
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łecznym wsi przystąpiono do badań nad 
tym zagadnieniem. Po pierwszych bada
niach, przeprowadzonych w roku 1960 
przez Instytut Oświaty w Pradze, do po
dobnej pracy przystąpił w roku 1961 In
stytut Oświaty w Bratysławie, a ich wy
niki przedstawił Ctibor T a h y w Osve-
tovym Sborniku *). 

Główny cel podjętej pracy badawczej 
zawierał się w następujących punktach: 

1. Wyjaśnić jak obecnie kształtuje się 
udział telewizji w wychowaniu komuni
stycznym pracujących na wsi i jak będzie 
się kształtował w przyszłości. 

2. Stwierdzić w jakim stosunku do in
nych form pracy oświatowej pozostaje 
telewizja i jaki jest stopień jej wpływu 
na jakość i ilość pracy oświatowej. 

3. Zdobyć materiał służący usprawnie
niu telewizyjnej polityki programowej 
z punktu widzenia potrzeb współczesnej 
wsi. 

Badania miały również dostarczyć od
powiedzi na pewne cząstkowe zagadnie
nia. Chodziło przede wszystkim o odpo
wiedzi na pytania: 

— jaką rolę odgrywa telewizja w ży
ciu posiadaczy odbiorników telewizyj
nych; 

— jaka jest intensywność odbioru te
lewizji u poszczególnych teleodbiorców; 

— jakie jest zainteresowanie jednoli
tymi typami audycji telewizyjnych; 

— jaki jest podział zainteresowań 
różnymi typami audycji w różnych gru
pach teleodbiorców^; 

— jak telewizja wpływa na dystrybu
cję wolnego czasu posiadacza odbiornika 
telewizyjnego; 

— jak się przedstawia udział teleod
biorców w publicznym i politycznym ży
ciu wsi. 

Ze względu na konieczność podjęcia 
podobnych badań nad wpływem telewi
zji w Polsce, interesuje nas tu przede 
wszystkim metodologiczna strona zagad
nienia. 

Przed przystąpieniem do badań kwe
stionariuszowych wykonano w wybra
nych miejscowościach wstępne niejako 
rozeznanie sytuacji. Zbierano materiały 
dotyczące ogólnej politycznej, społecznej 
i ekonomicznej sytuacji wsi, następnie 
wiadomości o liczbie i rozmieszczeniu 
posiadaczy odbiorników telewizyjnych, 
o pracy istniejących na wsi placówek kul
turalnych i oświatowych, o sposobie od
bioru problematyki politycznej, fachowej 
i kulturalnej (indywidualnie czy zespo
łowo). Materiały dotyczyły wreszcie licz-

*) Ctibor T a h y: Vplyv televfzie na kul-
tûrny zivot dediny. Osvetovy Sbornik nr 10. 
Osveta, Bratislava 19G2. 

by mieszkańców, rozwarstwienia społecz
nego, struktury demograficznej i społecz
nej, upodobań i zainteresowań, przyna
leżności wyznaniowej itp. Przeprowa
dzono również szereg rozmów o poglą
dach funkcjonariuszy aparatu partyjne
go, samorządowego oraz aktywu organi
zacji społecznych na obecną sytuację kul
turalną wsi. 

Do badań wybrano 6 wsi. Wybór miał 
charakter rozumowy, uwzględniający 
aspekty polityczne, ekonomiczne i kultu
ralne. Z punktu widzenia politycznego 
wybrano wsie według następujących kry
teriów: ze starą tradycją chłopsko-robot-
niczą, z tradycją dobrych stosunków cze-
sko^słowackich, wieś złożoną z młodzie
ży słowackiej i madziarskiej oraz wsie, 
które były dawniej pod silnymi wpływa
mi politycznego katolicyzmu. 

Z punktu widzenia ekonomicznego wy
brano dwie wsie ze spółdzielniami rolni
czymi o dużej mechanizacji i wysokiej 
wydajności pracy. W obu wsiach istnie
je wysoka moralność pracy, a zespoły 
ubiegają się o tytuł brygady pracy socja
listycznej. Następnie dwie wsie o niskiej 
wydajności spółdzielni rolnych, położone 
w pobliżu dużego uprzemysłowionego 
miasta, co powoduje odpływ młodych lu
dzi do przemysłu i brak rąk do pracy na 
roli. Wreszcie wsie o średnim poziomie 
produkcji, ale z dobrą organizacją pracy. 

Wsie zróżnicowano również z punktu 
wadzenia aktywności kulturalnej, wybie
rając: 1. podmiejskie, w których życie 
kulturalno-społeczne pozostaje pod sil
nym wpływem miasta; 2. oddalone 
wprawdzie od większych ośrodków miej
skich, ale z żywymi tradycjami aktywno
ści kulturalnej, szczególnie zespołowej 
i wreszcie — 3. wsie o bardzo' niskiej 
aktywności społcczno-kulturalnej. 

W tak dobranych wsiach stosowano 
następujące metody badawcze: 

1. Obserwacja kulturalnego i społecz
nego życia wsi w połączeniu z konsulta
cjami miejscowych władz i aktywu spo
łecznego, miała z jednej strony pomóc 
przy opracowywaniu właściwych metod 
badawczych, z drugiej strony miała na 
celu potwierdzenie słuszności wyboru po
szczególnych wsi. Zajmowano się między 
innymi analizą planów kulturalno-oświa
towych, ich realizacją i skutecznością. 

2. Badania kwestionariuszowe, mające 
dostarczyć zasadniczego materiału badaw
czego. 

3. Rozmowy i badania ankietowe sto
sowano we wszystkich przebadanych 
uprzednio za pomocą kwestionariusza 
miejscowościach. Ankiety miały uzupeł
nić wyniki badań kwestionariuszowych, 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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dać odpowiedzi na dodatkowe pytania, 
które nasunęły się w czasie pracy. Roz
mowy prowadzone tak z badanymi jak 
i aparatem polityczno-kulturalnym miały 
pomóc przy weryfikacji danych zawar
tych w kwestionariuszach. 

4. W ostatnim etapie badań kontrolo
wano uzyskany materiał tak z punktu 
widzenia słuszności przyjętej metody ba
dawczej, jak i uwierzytelnienia uzyska
nych uprzednio danych co- do stanu i po
ziomu życia kulturalnego wsi na podsta
wie zebranych materiałów oraz ich po
równanie z rzeczywistością. 

Wyniki badań ujęto w 5 rozdziałach, 
omawiających kolejno zakres oddziały
wania telewizji, intensywność i dyna-
miczność odbioru telewizyjnego, zainte
resowania i przyzwyczajenia telewidzów, 
intensywność zainteresowań a poszcze
gólne typy programu telewizyjnego 
i wreszcie jakościową stronę programów 
a ich odbiór. 

Autor opublikowanego częściowego 
opracowania wyników badań sądzi, że 
wybrana metoda umożliwiła wyłączenie 
z uzyskanych materiałów niewiarygod
nych lub bezpodstawnych informacji, 
przez co wyniki badań nie mają charak
teru hipotetycznego i są rzeczywistym 
odbiciem rzeczywistości. 

Jan Wanatowicz 

NOWE CZASOPISMO 
KSIĘGOZNAWCZE 

Ukazał się 1 numer Księgarza — pi
sma kwartalnego Stowarzyszenia Księ
garzy Polskich, przekształconego z dwu
tygodnika, organu księgarzy polskich, 
ukazującego się od 1957 r. W słowie 
wstępnym do nru Tadeusza H u s s a -
k a — przewodniczącego ZG SKP czy
tamy: 

„...Pismo nasze publikować będzie ar
tykuły analityczne i problemowe, doty
czące najistotniejszych spraw księgarstwa 
oraz powiązań zawodu księgarskiego 
z całym ruchem upowszechnienia kultu
ry. (...) Na łamach pisma znajdzie się 
również miejsce dla opracowań historycz
nych, stanowiących przyczynek do ską
pych jeszcze badań nad historią księgar
stwa polskiego. Jest to w pełni zrozu
miałe, zbliża się bowiem jubileusz 600-le-
cia księgarstwa polskiego, który stanowi 
ważną i niepowtarzalną okazję do pod
kreślenia wkładu księgarzy polskich 
w rozwój kultury i oświaty narodo
wej...". 

Księgarz przekształca się więc z pisma 
organizacyjnego w periodyk naukowy, 
księgoznawczy. Przed rodzącą się nową 
dyscypliną naukową — księgoznawstwem 
(ściślej mówiąc: odżywającą na nowo, 
gdyż przed kilkunastu laty w tej dyscy
plinie naukowej panowało duże ożywie
nie), znajdującym swego mecenasa w Sto
warzyszeniu Księgarzy Polskich i posia
dającym własne pismo staje szereg trud
nych problemów do rozwiązania. I to 
nie tylko natury teoretycznej. Szczególnie 
w zakresie badania rynku odbiorców. 

Problem bynajmniej niełatwy, właśnie 
w ostatnim okresie, kiedy coraz częściej 
dają znać o sobie rozbieżności między 
wzrastającym popytem na skutek coraz 
żywiej rozwijającego się czytelnictwa, 
a zmniejszoną podażą (moment przej
ściowy). Trudność pogłębia jeszcze fakt. 
iż księgoznawcy nie mają dotąd wypra
cowanych metod badawczych. Nie na 
wiele zda się korzystanie z doświadczeń 
i umiejętności prasoznawców. O trudno
ściach tych pisze Zdzisław K r a s i ń 
s k i w artykule „Czynniki kształtujące 
popyt na książki": 

„...Ilość wydawanych tytułów rokrocz
nie jest duża, sięga kilku tysięcy. Należy 
mieć na uwadze, iż każdy nowy tytuł 
jest jednocześnie jakościowo nowym to
warem — poza surowcem, z którego jest 
wykonany — niepodobnym do innych już 
znajdujących się na rynku. Jego poznanie 
wymaga nieprzeciętnych umiejętności 
i jest procesem bardzo pracochłonnym. 
Ta niepowtarzalność cech jakościowych 
książki jako towaru w poważnym stop
niu utrudnia wykorzystanie doświadcze
nia, znakomicie ułatwiającego procesy 
sprzedaży w zakresie innych dóbr kon
sumpcyjnych. (...) Kontakt rzeczywistego 
producenta (autora), a nawet przetwórcy 
(wydawcy) z ostatecznym odbiorcą, jest 
w większości przypadków znikomy. Pro
ces tworzenia dzieła odbywa się często 
bez możności przewidywań, co do znale
zienia odpowiedniego adresata. Decyzja 
o publikacji danego utworu odbywa się 
również z dala od odbiorcy i wydawca 
nigdy nie jest w stanie dokładnie prze
widzieć jego reakcji." 

Z wielu interesujących materiałów za
mieszczonych w pierwszym numerze 
omawiajiego pisma warto zwrócić jeszcze 
uwagę na publikację W. G e r l i t z a 
o „Stanie i potrzebach w zakresie roz
prowadzenia książki technicznej", St. P o-
ł e с i a — „Sprzedaż książek na tle za
opatrzenia rynku w roku 1962", J. К о-
ł o d z i e j s k i e j — „Czytelnictwo pod 
mikroskopem ankiet" (o pracy Instytutu 
Książki i Czytelnictwa). 
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Cenny numer kwartalnika zamyka bi
bliografia publikacji na tematy księgo-
znawcze, dotyczące czytelnictwa opraco
wana na podstawie wydawnictw perio
dycznych ukazujących się w Warszawie. 
Takie terytorialne ograniczenie podmiotu 
bibliograficznych wydawnictw jest raczej 
niedopuszczalne w specjalistycznych ze
stawieniach bibliograficznych. Poza tym 
niewiele korzyści przynosi przyszłemu 
użytkownikowi bibliografii. 

(sd) 

METODY SONDAŻU 

Wydawany przez UNESCO kwartalnik 
Revue internationale des sciences sociales 
poświęcił niemal w całości jeden numer 
zagadnieniom badania opinii publicznej 
w krajach będących na drodze rozwoju. 
Przedstawia on doświadczenia w stoso
waniu metod sondażu w krajach Azji, 
Ameryki Łacińskiej, a nawet Afryki. 
Chodziło o stwierdzenie przydatności sto
sowania w krajach nowopowstałych, 
które znajdują się dopiero na drodze 
rozwoju, nowoczesnych technik sondażu, 
zrodzonych w krajach rozwiniętych. 
Omówiono badania opinii publicznej 
w Indii, Azji poł.-wschodniej, Korei 
i Afryce zachodniej. Poprzedził je wstęp 
Alaina Girard z paryskiego Instytutu 
Badań Demograficznych, wskazujący na 
trudności tego typu prac. Jedną z takich 
trudności omawia szczegółowo E. L. Jo
nes w artykule zatytułowanym: Grzecz

ność jako elementarny powód popełnia
nia błędów w ankietach w Azji połud
niowo-wschodniej. 

Ten sam numer Revue internationale 
des sciences sociales przynosi ponadto 
obszerne studium Andrzeja Sicińskiego 
na temat metod pracy w Ośrodku Bada
nia Opinii Publicznej przy Polskim Ko
mitecie do Spraw Radia i Telewizji. 

(b) 

O PRASIE POLSKIEJ 

W numerze 2 Biuletynu AIERI ukazał 
się artykuł Zygmunta Jollesa pt. „Prasa 
"w Polsce". Zawiera informacje na temat 
wysokości nakładów (z rozbiciem na 
grupy klasyfikacyjne), wydawców (RSW 
Prasa — przede wszystkim) i dystrybu
tora (Ruch). 

Autor podaje, iż z ogólnej liczby pe
riodyków (960) — 100 wydawanych jest 
w językach obcych. „Ruch" jest głównym 
dystrybutorem i w 13.000 kioskach sprze
daje ponad 80°/o wydawanej prasy. Resz
ta nakładów rozchodzi się w prenumera
cie. Niewiele instytucji rozprowadza pra
sę samodzielnie. Np. prasa katolicka, z 61 
wydawanych tytułów przez „Ruch" roz
prowadza tylko 21. 

Artykuł zwraca również uwagę na 
możliwości prenurowania w Polsce pism 
zagranicznych oraz roli jaką odgrywają 
kluby MPiK. 

(r-a) 

9* 
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Konferencja naukowa w Lipsku 

Druga konferencja naukowa zorgani
zowana w roku bieżącym przez Wydział 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Karola 
Marksa w Lipsku, traktowała o n i e 
k t ó r y c h p r o b l e m a c h p o l i t y k i 
i n f o r m a c y j n e j prowadzonej przez 
organy dziennikarskie w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej. Referat kierow
nika Instytutu Teorii i Praktyki Prasy 
prof, dra B u d z i s l a w s k i e g o miał 
na celu zapoznanie przedstawicieli prak
tyki dziennikarskiej z wynikami badań 
i założeniami Wydziału odnośnie do tej 
tematyki oraz pobudzenie wymiany do
świadczeń z zakresu teoretycznej i prak
tycznej problematyki współczesnej poli
tyki informacyjnej. 

Poziom rozwoju społecznego w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej —• 
i analogicznie rzecz jasna w innych kra
jach socjalistycznych — wymaga rozwi
jania marksistowskiej wiedzy o informa
cji dziennikarskiej i zastosowania jej do 
sytuacji kraju. Dlatego na porządku 
dziennym stoi zarówno przedyskutowanie 
ogólnych kwestii socjalistycznej polityki 
informacyjnej, jak również wyjaśnienie 
szczególnej problematyki narodowej 
wr tym zakresie. W referacie prof, dra Bu
dzislawskiego rozwinięto na tym tle sze
reg myśli. 

Mówca oświadczył, że informacja jest 
i pozostanie podstawowym zadaniem każ
dej instytucji dziennikarskiej. Absolutny 
rozdział między informowaniem i argu
mentowaniem nie istnieje. Dobre infor
mowanie oznacza zdobywanie wpływów. 
Także organizatorska rola socjalistyczne
go dziennikarstwa jest niemożliwa bez 
wystarczającej działalności informacyjnej. 

Do problemów teoretycznych, od któ
rych wyjaśnienia zależy właściwe kształ
towanie socjalistycznej polityki informa
cyjnej, należy stosunek między obiek
tywnymi koniecznościami informowania 
i subiektywnymi zapotrzebowaniami in
formacyjnymi czytelników, słuchaczy 

i telewidzów. Referent wskazał tu na 
wzrastającą zgodność między społecznie 
koniecznymi informacjami a indywidual
nymi zapotrzebowaniami informacyjny
mi. Definiując zapotrzebowanie informa
cyjne jako subiektywne odzwierciedlenie 
obiektywnych konieczności postawił jako 
pierwsze zadanie, by nie odpowiadać po 
prostu pasywnie na bieżące subiektywne 
potrzeby, lecz także kierować je w stronę 
społecznych konieczności. Po drugie, 
mówca apelował do instytucji dzienni
karskich, by studiować zróżnicowane po
trzeby społeczeństwa, by uwzględniać je 
i wykorzystywać dziennikarsko także 
mniej istotne, nieco marginesowe zapo
trzebowania informacyjne. 

Wielką rolę odgrywa przy tym zain
teresowanie czytelników, słuchaczy i wi
dzów wydarzeniami dramatycznymi — co 
powtórnie wykazała ankieta w czasie 
przygotowań do konferencji. Dlatego prof, 
dr Budzislawski zajął się w swych wy
wodach sprawozdawczością o socjalisty
cznej sensacji. Należy przez to rozumieć 
wybijanie niezwykłych, ale społecznie po
żytecznych wydarzeń dnia powszedniego. 
Fantazji społeczeństwa trzeba dać przed
miot dla podziwu i marzenia. 

W dyskusji dodano tutaj uwagę, że 
przez socjalistyczną sensację nie należy 
rozumieć dziwaczności, lecz zaskakujące 
wyniki prawidłowego rozwoju. Słuszne 
rozwiązanie kwestii stosunku między 
obiektywnymi koniecznościami informa
cji i subiektywnymi zapotrzebowaniami 
informacyjnymi zabezpieczy przed zasadą 
spontaniczności, kierując ku dostatecznie 
szerokiej informacji. 

Informacji podawanej przez organy 
burżuazyjnego dziennikarstwa brak wła
śnie rozstrzygającej dla socjalistycznej 
współczesności dziedziny. Zorganizowane 
rozbudzenie nowych sił produkcyjnych 
jest nową. socjalistyczną dziedziną infor
macji. Jednak kwestia, jak można infor
mację ekonomiczną podać w sposób in-
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teresujący i w jaki sposób można poprzez 
działalność informacyjną socjalistycznego 
dz i enn ika r s twa zdobyć w p ł y w n a rozwią
zywanie p rob lemów ekonomicznych, jest 
teore tycznie i p rak tycznie jeszcze n iedo
s ta tecznie wyjaśniona. W określonych 
o rganach prasowych Niemieckiej Repu
bliki Demokra tycznej rozwinięto formy 
informacyjne , oddziałujące bezpośrednio 
n a określone gałęzie przemysłu . Za równo 
w referacie j ak i w dyskusji podczas 
konferencj i podkreś lono przy tym, że in
formacje ekonomiczne mają cha rak t e r 
n ie rejestrujący, lecz p rob lemowy i że 
muszą w y s u w a ć n a plan pierwszy dzia
łalność ludzką. 

Oddz ia ływanie masowe takich infor
macj i jest wsp ie rane przez właśc iwie po
jętą aktualność . Chodzi o to, podkreśl i ł 
prof, d r Budzis lawski , by proces p rze 
mian technicznych zaktual izować środ
kami dz iennikarsk imi . Można w ten 
sposób zapobiec temu, by wydarzen ia eko-

K w a r t a l n i k Revue Internationale de 
Filmologie, j edno z najpoważniejszych 
naukowych czasopism filmowych, sku
piające s łynnych filmologów paryskich 
(G. Cohen-Séat , H. Dieuzeide, E. Moxin, 
E. Souriau, H. Wallon i inni) zostało za
adop towane jako oficjalny organ Ins ty
tu tu im. Agostino Gemelli do Badań Eks
pe rymen ta lnych nad Społecznymi P r o 
b lemami Informacj i Wizualnej . tzw. 
ISPSIV) w Mediolanie i organ Rady Mię
dzynarodowej Badań Naukowych nad In
formacją Wizualną (tzw. CIRSIV), i od 
r. 1962 wychodzi pod n o w y m ty tu łem: 
IKON — Cinema, Televisione, Iconogra-
fia, red. w Medioianie. 

J a k informuje nas pierwszy półrocznik 
czasopisma, decyzję w tej sprawie podję
ła rezolucja I Międzynarodowej Konfe
rencji Informacji Wizualnej , j aka obra
dowa ła w Mediolanie miedzy 9—12 VII 
1961 r. 

Konferencja ta podjęła szereg jeszcze 
innych ważnych uchwał : 

1) u tworzen ie wspomniane j wyżej Ra
dy (CIRSIV), do której Komi te tu Naczel
nego weszło 35 przedstawiciel i oś rodków 
n a u k o w y c h z całego świa ta (z k ra jów de
mokrac j i ludowych tylko jeden — M. A n -
d ras Berkesi , dyrektor Ins ty tu tu N a u k 
o Fi lmie w Budapeszcie) ; 

2) u tworzen ie Cent ra lnego Rejestru 

nomiczno- techniczne spowszedniały czy
te lnikowi, s łuchaczowi i widzowi, by s t r a 
ciły jego za in teresowanie . 

Rozwiązanie tego oraz innych p rob le 
m ó w jest p rzyczynkiem do osiągnięcia 
nowej jakości poli tyki informacyjnej , k tó 
rą dz ienn ikars two Niemieckiej Republ iki 
Demokra tyczne j chce i musi osiągnąć. 
Ową nową jakość charak te ryzu je szereg 
czynników: nasza działalność dz iennikar 
ska staje się częścią składową u p r a w i a n e j 
n a u k o w o publ icznej działalności k iero
wania . Informacja musi być t ak kszta ł 
towana , by rozwijała w społeczeństwie 
umieję tność współrządzenia . Do tego jest 
konieczna szeroka, kompleksowa i zrozu
mia ła informacja oraz p lanowanie pod
s t awowych informacji i ich źródeł. 

Dr Jochen Raabe 
Uniwersy te t Karo la Marksa 

w Lipsku 
Czerwiec 1963 

Badań dla zapewnien ia koordynacj i , kon
sul tacj i i w y m i a n y informacji p rowadzo
nych w świecie b a d a ń ; 

3) opracowanie wspólne j nomenk la tu ry 
oraz międzynarodowego s łownika po
święconego p rob lemom informacji wizu
a lne j . 

Są to doniosłe uchwa ły mimo ogran i 
czonego k ie runku poszukiwań b a d a w 
czych, o czym informują nas prace za
mieszczone w 2 półrocznikach JKONU 
i p lany badań Ins ty tu tu im. A. Gemell i 
(psychologia, psychofizjologia, neurobio-
logia, bio-socjologia, psycho-socjologia). 
i nic ma w nich jeszcze miejsca dla es te
tyki . Zapowiadają one powstanie nowej 
dyscypliny badawczej poświęconej szero
ko dziś s tosowanej informacji nowego 
typu — informacji wizualne j (kino. te 
lewizja), k tóre j zręby i wspólną teorię 
mają w głównej mierze opracować empi 
ryczna psychologia i socjologia. 

Wydarzen ia t e świadczą również 
o prężności włoskich ośrodków n a u k o 
wych, k tóre — jak się wyda je — wraz 
z G. Sohen-Séa tém (kierownik n a u k o w y 
Ins ty tu tu w Mediolanie, jak również In 
s ty tu tu Filmologii w Paryżu) przejęły od 
f i lmologów francuskich p r y m a t w nauce 
o filmie. 

(piv) 

IKON 
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Zmarł Jacques Kayser 
(1900—1963) 

W Paryżu zmarł (15 stycznia 1963) Jac
ques Kayser, dyrektor Francuskiego In
stytutu Prasy, laureat nagrody Między
narodowej Organizacji Dziennikarzy 
(1958). Zmarły od najwcześniejszych lat 
(urodzony 13 lutego 1900 w Paryżu) in
teresował się problemami dziennikarstwa, 
zarówno w sensie praktycznym, jak i teo
retycznym. Członek, a później wybitny 
działacz partii liberalnej swój talent 
i umiejętności pisarskie poświęcił właśnie 
tej partii i jej organom prasowym. Jako 
dziennikarz zadebiutował jeszcze w okre
sie studiów (w zakresie literatury i pra
wa). 

Współpracuje z L'Oeuvre i Republique 
(obejmując z biegiem czasu w tym dzien
niku stanowisko redaktora naczelnego), 
jak również z licznymi pismami regio
nalnymi, prowincjonalnymi: La France 
Bordeaux, Le Petit Meridional, Le Petit 
Provencal, Le Populaire de Nantes. 
W okresie międzywojennym współpracuje 
z Ligą Praw Człowieka, współdziała we 
francuskiej delegacji na konferencje Ligi 
Narodów. W okresie 1940—43 był radcą 
ambasady francuskiej w Londynie. Po
siadał liczne odznaczenia francuskie 
i brytyjskie. 

Po wojnie wchodzi w skład zespołu 
redakcyjnego Le Monde, zajmując w tym 
piśmie stanowisko zastępcy redaktora 
naczelnego, nie zrywając przy tym 
współpracy z pismami regionalnymi 
(Midi Libre). W jego twórczości dzienni
karskiej coraz większego znaczenia na
bierają problemy teoretyczne dziennikar
stwa. Wchodzi w skład francuskiej de
legacji na konferencje UNESCO poświę
cone problemom wolności prasy i infor
macji. Jako uznanemu teoretykowi 
dziennikarstwa powierzone zostały obo
wiązki dyrektora Francuskiego Instytutu 
Prasy, zaś w UNESCO został wybrany 

sekretarzem generalnym Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Badań nad Prasą 
(AIÉRI) — L'Association Internationale 
des Etudes et Recherches sur L'Informa
tion). 

J. Kayser był również redaktorem na
czelnym najpoważniejszego francuskiego 
periodyku prasoznawczego — Etudes de 
Presse. Pozostawił: po sobie liczne dzie
ła, które odzwierciedlają jego najróżno-
rodniejsze zainteresowania: Vie de la 
Fayette (1928), L'Affaire Dreyfus (1946), 
La Paix en peril (1931, eseje), Mort d'une 
liberté (1955), Une semaine dans le monde 
(1958), Presse de province sous la Ill-e 
Republique (1961), Grandes Batailles du 
radicalisme (1962). Gdyby próbować ze
brać tylko jego rozprawy prasoznawcze 
pomieszczone w specjalistycznych perio
dykach, wykaz taki obejmowałby kilka
dziesiąt pozycji. W tym miejscu trzeba 
wspomnieć szczególnie Jego rozprawę 
z 1957 г.: L'historien et la presse (Revue 
Historique, t. CC XVIII, s. 284—309), dot. 
metodologii badań historycznych nad 
prasą. 

Zmarły utrzymywał ożywione kontakty 
z polskimi prasoznawcami, czego dowo
dem liczne publikacje w prasie krajowej. 
Np.: 

Odpowiedzialność dziennikarza, a sy
tuacja międzynarodowa (Kwartalnik Pra-
soznawczy 1958 nr 1—2) 

Badania naukowe nad prasą we Fran
cji (Kwartalnik Prasoznawczy, 1957 nr 2). 
(wespół z M. Kaflem): Prasa polska 
i francuska w okresie świąt i nowego ro
ku 22 XII 1956—2 I 1957. Studium porów
nawcze. (Kwartalnik Prasoznawczy, 1957 
nr 4). 

W lutym 1958 na zaproszenie Wydziału 
Dziennikarskiego UW Jacques Kayser ba
wił w Polsce, spotykając się również (10 
luty) z krakowskimi prasoznawcami 
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i dziennikarzami interesującymi się tymi 
problemami. W wygłoszonej tu prelekcji 
zajął się omówieniem zagadnienia stosun
ków między dziennikarzarni-praktykami 
a prasoznawcami od momentu powstania 

Dr Paul Deutschmann z Communica
tion Research Centre Uniwersytetu Mi
chigan w USA, podjął się na zasadzie 
umowy między UNESCO a AIERI napi
sania podręcznika do badań nad środka
mi masowej komunikacji dla użytku 
krajów rozwijających się. Interesujące są 
rozważania i zalecenia w tej sprawie da
ne przez sesję ekspertów UNESCO, a oto 
one: 

Obecnie zaledwie niewielkie badania 
nad środkami masowej komunikacji pod
jęto w Afryce. Nie jest to niezwykłe ze 
względu na fakt, iż wiedza ta jest cał
kiem nowa. Jednak badania te będą mia
ły wielkie znaczenie dla krajów, które 
stawiają w tej dziedzinie pierwsze kroki. 
Później mogą one dostarczyć danych 
o skuteczności programu informacji oraz 
stosowności nowych metod. Może to też 
przybrać formę studiów nad publiczno
ścią i czytelnictwem oraz badań nad służ
bą informacyjną. 

Najistotniejszym momentem dla plano
wania rozwoju środków masowej komu
nikacji jest dokładne określenie potrzeb 
i możliwości danego kraju. Powinno się 
np. zebrać i przeanalizować dane z dzie
dziny o ś w i a t y — ilość i rozmieszcze
nie analfabetów jak też „nowych" czytel
ników, i obecny stan środków masowej 
informacji: (liczbę, nakład i czytelnictwo 
gazet, liczbę posiadaczy odbiorników 
i słuchaczy radia, możliwości oglądania 
filmów, ich rodzaj, publiczność, produk
cję, nakład czasopism i książek, grupy 
językowe nie objęte środkami masowej 
komunikacji oraz grupy wyłączone spod 
ich wpływu z braku środków ekonomicz
nych). 

Analiza możliwości już dostępnych 
i potrzeb najbliższego czasu obejmuje 
głównie pozycje dotyczące wyposażenia 
producentów (np. w maszyny drukarskie, 
radiostacje) i pomocniczych usług (po
cząwszy od energii elektrycznej, trans
portu do urządzeń telekomunikacyjnych 
i do przekazywania wiadomości). Obej
muje także potrzeby użytkowników (pro
jektory, radioodbiorniki), a także facho
wego personelu. 

w Paryżu Centralnego Ośrodka Badań 
Prasy (1937), poprzez Francuski Instytut 
Prasy aż do Uniwersyteckiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych przy Sorbonie. 

Sylwester Dziki 

Plany na przyszłość powinny dążyć do 
oceny wzrastających potrzeb rozwojo
wych środków masowej komunikacji na 
5—10 lat uwzględniając wykształcenie, 
program oświaty i ogólny rozwój ekono
miczny. 

Eksperci zalecili i uznali ważność sta
łego opracowywania programu informacji 
w krajach rozwijających się. Użyteczność 
stałych badań uznana jest jako droga do 
doskonalenia techniki i metod informacji. 
Specjalnie pożyteczne będzie to w takich 
krajach, jak kraje Afryki, mające swą 
własną kulturę i tradycję. Metody zupeł
nie odmienne od ogólnie stosowanych 
mogą tam być bardziej efektywne. 

Najważniejszym zadaniem Afryki jest 
znalezienie najskuteczniejszych sposobów 
informowania i kształcenia wielkiej masy 
chłopów o niskim stopniu oświaty albo 
wręcz analfabetów. Można przypuszczać, 
że niektóre z nowych środków masowej 
komunikacji mogą być dla nich lepsze od 
tradycyjnych. 

To zresztą mogłoby być tematem ba
dań na większą skalę, które prawdopo
dobnie rozszerzyłyby się na okres 3—5 
lat i obejmowałyby dużą ilość kontrolo
wanych eksperymentów w kilku krajach. 

Potrzebne byłoby opublikowanie przez 
UNESCO bibliografii dostępnych infor
macji na ten temat oraz przeglądu infor
mującego o stanie czytelnictwa oraz ba
dań nad środkami masowej komunikacji. 
Tego typu informacje są specjalnie ważne 
dla radia i telewizji w celu utrzymania 
kontaktu z widzami i słuchaczami i opra
cowania odpowiedniego dla nich progra
mu. Inne cenne informacje dotyczyłyby 
statutów i ustaw instytucji środków ma
sowej komunikacji. 

Przed sporządzeniem ogólnych planów 
rozwoju środków masowej komunikacji, 
każdy kraj powinien sporządzić inwen
taryzację swych możliwości i potrzeb. 
Prace nad spisem powinny być przedsię
wzięte za pomocą najbardziej skutecz
nych metod porozumiewania się z wiej
ską ludnością Afryki. 

Uzgodniono, że ośrodki badań masowej 
komunikacji w każdym kraju mogą być 

Badania nad środkami masowej informacji 
w krajach nowopowstałych 
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połączone z uniwersytetem. Ale zanim to 
będzie możliwe, proponuje się zorganizo
wanie przynajmniej jednego międzynaro
dowego ośrodka dla całej Afryki, którego 
głównym celem będzie prowadzenie ba
dań naukowych na temat nowych środ
ków masowej komunikacji wśród ludno
ści wiejskiej. 

Zalecono zorganizowanie spotkania 
w sprawie zradiofonizowania Afryki tro
pikalnej i założenia Afrykańskiego Insty
tutu Badań nad Radiofonizacją. 

Ośrodki badań nad środkami masowej 
komunikacji powinny być zorganizowane 
na szczeblu narodowym. W odpowiednim 
czasie można by stworzyć centralny ośro-

Instytut badań nad środkami masowej 
informacji przy Uniwersytecie w Illinois, 
opublikował ostatnio wyn.iki „Badań nad 
środkami masowej komunikacji w uni
wersytetach USA". Badania były prowa
dzone przy poparciu Council of Commu
nication Research, Association for Edu
cational Journal. Oto co czytamy 
w przedmowie: 

„Studia te były wynikiem dyskusji 
Council of Communication Research na 
zebraniu w Minneapolis w lutym 1961. 
Wówczas Rada zadecydowała, że dla ce
lów informacyjnych Dożyteczne byłoby 
poznanie, które instytucje przeprowadza
ją badania nad masową komunikacją i ja
kie są ich wyniki. Mając to na uwadze 
rozesłaliśmy 142 kwestionariusze do 
wszystkich kolegiów i uniwersytetów 
wymienionych w Editorial Publisher 
Yearbook 1961, prowadzących kursy 
dziennikarskie i do innych wydziałów 
zainteresowanych instytucji. Otrzymano 
90 odpowiedzi. Wskazują one na zdecy
dowany kierunek prowadzenia zorganizo
wanych studiów nad środkami masowej 
komunikacji. Duża liczba szkół opracowa
ła program badań lub jest w trakcie jego 
opracowywania. W kilku przypadkach 
programy te były przedstawiane przez in
stytucje, które bezpośrednio nie interesu
ją się dziennikarstwem, jak też i takie 

dek dla całej Afryki ewentualnie jako 
oddział Afrykańskiego Instytutu dla 
Wyższych Studiów nad Środkami Maso
wej Informacji. 

Każdy kraj powinien zorganizować ze
spół pracowników naukowych dla badań 
nad środkami masowej komunikacji za
pewniając im współpracę badaczy z in
nych dziedzin nauk społecznych i wysy
łając zdolnych młodych ludzi za granicę 
na przeszkolenie. Powinien starać się. by 
kompetentni badacze-eksperci przyjeż
dżali na kilka lat do kraju dla prowadze
nia badań i szkolenia młodych specjali
stów. 

(r-a) 

które dopiero planują zorganizowanie 
placówek dla badań nad środkami maso
wej komunikacji w najbliższej przy
szłości. 

Uzyskana informacja nie ocenia w ja
kim stopniu wydziały dziennikarskie pro
wadzą niezależne badania naukowe i ja
kie finansowe poparcie otrzymują ze 
strony swych instytucji. Jednakże w wie
lu odpowiedziach podkreślano, że człon
kowie tych wydziałów byli aktywnie za
angażowani w badaniach przeprowadza
nych na własną rękę, lub że instytucje 
te dostarczyły funduszów i czasu na ich 
przeprowadzenie. Jednakże wielu uczest
ników ankiety ograniczyło się do pytań 
kwestionariusza i należy mieć na uwadze, 
że stwierdzenie „brak formalnej organi
zacji nad badaniami naukowymi" nie 
oznacza, że nie przeprowadza się indy
widualnych badań naukowych, lub że nie 
dysponuje się czasem i finansami. 

Informator jest daleki od ścisłości: 52 
instytucje nie odpowiedziały, pominęli
śmy niektóre instytucje posiadające pro
gram badań nad środkami masowej ko
munikacji, te, które są włączone w inne 
wydziały lub instytucje międzywydzia
łowe." 

Braki te mają być poprawione w na
stępnym wydaniu. 

(r-a) 

Badania nad środkami masowej informacji 
w uniwersytetach USA 
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Czasopisma szwajcarskie 1963 

Katalog szwajcarski zawierający rejestr 
ukazujących się w tym kraju czasopism nie 
jest wydawnictwem przynoszącym kompletne 
informacje o rynku prasowo-wydawniczym 
Szwajcarii. Jako wydawnictwo periodyczne 
instytucji zajmującej się przede wszystkim 
kolportażem książki i czasopisma poza grani
cami kraju (Maison Suisse du Livre) notuje 
wyłącznie te czasopisma, które cieszą się 
szczególnym powodzeniem u czytelników za
granicznych. Nie zawiera również danych 
o licznych w Szwajcarii czasopismach instytu
cji i organizacji międzynarodowych. Adnota
cja bibliograficzna jest ograniczona wyłącznie 
do tych elementów (tytuł i podtytuł, częstotli
wość ukazywania się, cena i język w jakim 
dane pismo jest drukowane), które sa nieod
zowne w praktyce instytucji kolporterskiej. 
Mimo tych braków.z katalogu można wyczy
tać wiele ciekawostek dotyczących szwajcar
skiego czasopiśmiennictwa. 

Układ katalogu jest tematyczny. Z pism 
codziennych katalog wymienia tylko 11 dzien
ników: Basler Nachrichten, Der Bund, Ga
zette de Lausanne, Journal de Geneve, Natio-
nal-Zeitung, La Sentinelle, La Suisse, Die Tat, 
Tribune de Geneve, Volksrecht, Neue Zürcher 
Zeitung; 5 z nich ukazuje się w języku fran
cuskim, pozostałe — w niemieckim. W dziale 
pism społeczno-kulturalnych, politycznych 
katalog rejestruje tylko 8 tytułów (5 mie
sięczników, 2 dwumies. i 1 kwart.) — 4 z nich 
ukazują się w języku niemieckim. 3 druko
wane są w dwu językach (niem. i franc), zaś 
jedno w wersji 4-języcznej: niemiecko-fran-
cusko-włosko-angieiskiej. W grupie pism ilu
strowanych i rozrywkowych jest 19 tytułów 
(tygodniki) — 4 w jęz, francuskim, zaś pozo
stałe w niemieckim. 

Możliwie kompletny zestaw czasopism, za
wiera katalog w odniesieniu do periodyków 
naukowych. Pisma odnoszące się do nauk 
społecznych i humanistycznych (w sumie 212 
tytułów) zostały zestawione w następujących 
gruDnch tematycznych: 

Bibliografia (zagadnienia teoretyczne), pra-
soznawstwo i księgoznawstwo — 'j tytułów 
(1 tygodnik, 2 miesięczniki, 2 dwumies. 1 
kwartalnik). 

Religia, teologia — 17 tytułów (9 kwartal
ników, 2 dwumies., 2 mieś., po 2 tygodniki 
i dwutyg.). 

Grafika, drukarstwo — 10 tytułów (2 tygod
niki, 1 dwutyg.. .'! mieś., 1 dwum., 3 kwart.). 

Filozofia, psychologia — 15 tytułów (1 tyg.. 
6 mieś., 1 dwumies., 4 kwart., 1 półr., 2 
nieper.). 

Problemy oświaty, pedagogiki i wychowa
nia — 23 tytuły (3 tyg., 14 mieś., 2 dwumies., 
3 kwart., 1 nièreg.). ' 

Literatura i językoznawstwo — 7 lylułów 
(1 mieś., 3 dwum., ' l kw., 2 półr.). 

Sztuka — 12 tytułów (3 mieś., 2 dwum., 6 
kwart., 1 półr.). 

Architektura i wnętrza mieszkaniowe — 3 
tytułów (3 kwart., 5 mieś.). 

Muzyka, teatr, balet — 11 tytułów (3 mieś., 
5 dwum., 3 kwart.). 

Film, fotografika — fi tytułów (1 dwutyg., 
4 mieś., 1 kwart.). 

Historia, folklor — 9 tytułów (2 dwum., 7 
kwart.). 

Geografia, etnografia — 7 tytułów (2 mieś., 
4 kwart., 1 niereg.). 

Prawo — 2G tytułów (2 tyg.. 2 dwut., 11 
mieś., 8 kwart., 1 dwum., 1 półr., 1 niereg.). 

Wojskowość — 10 tytułów (6 mies., 1 dwut., 
2 kwart., 1 dwum.). 

Nauki ekonomiczne — 33 tytuły (8 tyg., 13 
mieś., 8 kwart., 2 dzień., 2 dwum.). 

Reklama — fi tytułów (2 mieś., 1 dwum., 
1 kwart., 2 roczniki). 

Nauki socjologiczne — 14 tytułów (7 mieś., 
2 dwum., 4 kwart., 1 półr.). 

Nauki ścisłe, praktyczne: 
Medycyna — 69 tytułów (27 mieś., 15 dwum., 

18 kwart., 2 półr., 4 tyg., 1 dwut., 1 nier.). 
Matematyka, nauki przyrodnicze — 35 ty

tułów (10 mieś., 11 kwart., 7 dwum., 5 póir., 
2 niereg.). 

Nauki rolniczo-leśne — 43 tytuły (21 mieś., 
5 kwart., 11 tyg., 6 dwutygod.). 

Technika, inżynieria, rękodzielnictwo (2'iO 
tytułów): 

a) zagadnienia ogólne — 18 tytułów (8 mieś., 
4 dwut., 3 kwart., 2 tygodn., 1 dwum.): 

b) przemysł budowlany — 14 tytułów (3 
kwart., 3 tyg., 4 mieś., 2 dwut., 2 dwum.): 

c) budowa maszyn — 17 tytułów (3 dwum.., 
4 mieś., 4 kwart., 4 dwut., 1 tyg.); 

d) elektrotechnika — 13 tytułów (2 dwut., 
7 mieś., 1 tyg., 1 dwum., 2 kwart.); 

e) zegarmistrzostwo, optyka, mechanika 
precyzyjna — 14 tytułów (9 dwum., 3 mieś., 
2 dwut.); 

f) przemysł tekstylny — 10 tytułów (6 mieś., 
2 dwut., 1 tyg., 1 kw.); 

g) przemysł spożywczy, hotelarstwo — 14 
tytułów (5 tyg., 2 dwut., fi mieś., 1 kwart.); 

li) zawody różne — 14 tytułów (5 dwutyg., 
6 tyg.. 1 dwum., 2 mieś.). 

Komunikacja, łączność — 34 tytuły (3 
kwart., 21 mieś., 2 dwum., 6 tyg. 1 dwum.). 

Sport — 19 tytułów (8 mieś., 2 kwart., 4 
dwutyg.. 5 tyg.. 

Pisma kobiece, moda — 20 tytułów (3 półr., 
3 dwut., 3 kwart., 2 tyg., 2 dwum.. 4 mieś.). 

W sumie omawiany tu katalog zawiera in
formacje o 595 czasopismach. Wśród nich jest 
13 pism codziennych, 85 tygodników. 43 dwu
tygodniki, 230 miesięczników, 70 dwumie
sięczników, 125 kwartalników, 19 półrnczm-
ków, 2 roczniki, a 8 pism ukazuje się nieregu
larnie. 

Podział ze względu na język w jakim dane 
pismo się ukazuje: 

.Tednojęzycznych pism jest 264. w tym 
1963 w jeżyku niemieckim, fil we francuskim, 5 
angielskim, po dwa w portugalskim i hiszpań
skim i 1 w jc-zvku włoskim. 

Pozostale*336 czasopism ukazuje się w dwu, 
albo więcej językach. Wśród 161 pism dwuię-
zycznvch. 147 ukazuje się w językach nie
mieckim i francuskim, 9 francuskim i angiel
skim. 3 w angielskim i niemieckim i 2 nie
mieckim — włoskim. 

Troijęzycznych czasopism jest 127, w tym: 
niemiecko-francusko-angielskich 87, niemiec-
ko-francusko-włoskich 37 i francusko-angiel-
sko-hiszpańskich — 3. 

Wśród 35 czasopism czterojęzycznycn ni°-
miecko-francusko-włosko-angielskich jest 21. 
niem iecko-francusko-angielsko-hiszpań ski cii — 
13 i niemiecko-francusko-angielsko-hiszpań-
skich — 1. 

I wreszcie wśród pięciojęzycznych tytułów 
jest 6 czasopism. 3 z nich niemiecko-francu-
sko-angielsko-włosko-hisznańskie, 2 niemiecko-
francusko-włosko-portugalskie. a jedno nie
miecko-francusko - angielsko-portugalsko-hisz-
pańskie. 

(sd) 
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Polskie czasopisma techniczne w 1963 roku 
Informuje o nich katalog Wydawnictw 

Czasopism Technicznych Naczelnej Organiza
cji Technicznej (Warszawa, 1963), obejmujący 
czasopisma naukowe, ogólnotechniczne, bran
żowe, międzybranżowe oraz popularno-tech-
niczne. W sumie czasopism tych jest 127 
(w 1958 było ich 122), z czego najwięcej bo 
44 ukazuje się nakładem Wydawnictwa Czaso
pism Technicznych NOT, pozostałe zaś wy
dają: Arkady (4), Instytut Tworzyw Sztucz
nych (1), Komitet do spraw Radia i Telewizji 
(1), Nasza Księgarnia (1), Ośrodek Informacji 
Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie 
(3), Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne 
(6), Państwowe Wydawnictwo Naukowe (19), 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 
(13), Politechnika Krakowska (1), Ośrodek In
formacji Biura Pełnomocnika Rządu do spraw 
Wykorzystania Energii Jądrowej (1), RSW 
Prasa (1), Urząd Patentowy PRL (1), Wydaw
nictwa Artystyczne i Filmowe (1), Wydaw
nictwa Geologiczne (2), Wydawnictwo Górni
czo-Hutnicze (7), Wydawnictwa Komunikacji 
i Łączności (11), Wydawnictwa Normalizacyj
ne (1), Wydawnictwa Przemysłu Lekkiego 
i Spożywczego (3), Zakłady Wydawnictw 
CSR (1). 

Katalog prócz cennika i informacji o spo
sobie nabywania pism (czasopisma WCT — 
NOT) rozprowadzane są w kraju i przez wła
sny Zakład Kolportażowy, zorganizowany 
w myśl sugestii IV Kongresu Techników Pol
skich) zawiera- adnotownne opisy wyszczegól
nionych pism, podzielonych na 14 grup pro
blemowych. Adnotacja poszczególnych infor
macji bibliograficznych (tytuł, wydawca, 
częstotliwość, rok założenia, objętość, format, 
wydawnictwo i adres redakcji) przedstawia 
wyczerpujące dane dotyczące problematyki 
i treści pisma oraz określa kręgi odbiorcze. 

Przeglądając poszczególne grupy tematycz
ne można stwierdzić, że posiadamy w nich 
dość bogaty zestaw tytułów, mogących za
spokoić różnorodne wymagania odbiorców. 
A oto ilościowe zestawienie wymienionych 
tytułów wg grup: 

architektura, budownictwo, materiały bu
dowlane — 14, 

gospodarka komunalna — 2, 
chemia — 9, 
elektrotechnika, energetyka, radio, tele-

technika, kino — 11, 
górnictwo, geodezja, geologia, gospodarka 

wodna — 12, 
hutnictwo, odlewnictwo — 5, 
komunikacja, transport — 3, 
mechanika — 10, 
przemysł lekki — 6, 
przemysł spożywczy — 8, 
rolnictwo, leśnictwo, hodowla — 13, 
ogólnotechniczne — 13, 

różne — 9, 
popularno-techniczne — 6. 
Podział czasopism technicznych pod wzglę

dem częstotliwości ukazywania się: tygodni
ki — 8, miesięczniki — 69, dwumiesięczniki — 
10, kwartalniki — 15 (bez określenia — w Ka
talogu — częstotliwości: 20). 

Siedzibą redakcji większości pism jest War
szawa; 6 tytułów ukazuje się w Krakowie, 
po 5 w Łodzi i Katowicach, po 2 we Wro
cławiu i Gdańsku i po 1 w Bytomiu, Gdyni, 
Gliniku, Krośnie, Wołominie i Zabrzu. 

Do najstarszych polskich czasopism tech
nicznych należy Sylwan (dwumiesięcznik, or
gan Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych 
PAN), którego pierwszy numer ukazał się 
w 1820. Jest to bodaj jedyne polskie czaso
pismo ukazujące się współcześnie blisko 143 
lata; o całe 55 lat młodszy jest Przegląd Tccli-
niczny (czasopismo tygodniowe, o charakterze 
ogólnopolskim wydawane przez WCT NOT), 
o 75 lat — Czasopismo Techniczne (mieś. wy
dawany przez Politechnikę Krakowską) i Ga
zeta Cukrownicza (1 nr w 1893). Ponad 50 lat 
ukazują się 2 tytuły, 40 lat — 1 tytuł; z okre
su międzywojennego 1920—39 pochodzi 17 ty
tułów. Pozostałe pisma powstały po 1945 г.: 
W 1945 — 7 t y tu łów, W I. 1946—50 — 19 ty tu łów, 
1951—55 — 21, 1956—60 — 17, 1961—62 — 5 tytu
łów (w 23 wypadkach brak danych w Katalogu 
dotyczących daty powstania pisma). 

Czyimi organami są te czasopisma tech
niczne? Na pierwszym miejscu należy wy
mienić stowarzyszenia naukowo-techniczne 
NOT (wszystkie pisma nakładem WCT), różne 
placówki i instytuty, komisje PAN (nakładem 
PWN, zaś czasopisma V Wydziału PAN — 
Nauk Rolniczych i Leśnych — Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne). Pozostała 
ilość (ok. 25°/o) to organy różnych stowarzy
szeń i towarzystw naukowo-technicznych, 
technicznych, lub wyspecjalizowanych wy
dawnictw (Polskie Wydawnictwa Ekonomicz
ne, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze). 

Przy pomocy zawartych w Katalogu lapi
darnych wskazówek trudno jest skreślić sta
tystyczną charakterystykę kręgu odbiorczego, 
jak i ewentualnego modelu i stopnia przy-
stępności pisma. Przeważają adnotacje typu 
„przeznaczone dla pracowników naukowych 
zatrudnionych na wyższych uczelniach 
i w instytutach naukowo-badawczych oraz dla 
pracowników laboratoriów przemysłowych 
i studentów". Znacznie mniej jest czasopism 
adresowanych wyłącznie dla średniego dozoru 
technicznego zakładów pracy (technicy, bry
gadziści) i kwalifikowanych robotników, czy 
też poruszających problemy ogólnotechniczne 
dla szerokich rzesz czytelniczych. 

<sd) 



I N F O R M A C J E Z K R A J U I Ś W I A T A 

POLSKA 

Radio i telewizja 
Pierwsze półrocze 1983 zamknęło się liczbą 

5.694 tys. abonentów radiowych (wzrost o l,3'Vo 
w stosunku do końca 1962) i liczbą 1.116 tys. 
teleabonentów (wzrost o 16°/o w ciągu I półro
cza 1S63). Nadal więc w ciągu ostatnich lat 
dynamika wzrostu ilości teleabonentów utrzy
muje się na wysokim poziomie, wielokrotnie 
przewyższającym dynamikę wzrostu radioabo-
nentów. 

W liczbach bezwzględnych w I półroczu 
1963 przybyło więcej teleabonentów (156,6 tys.) 
niż w I półroczu 1962 (141,6 tys.). Jeszcze wyż
szy był jednak wzrost teleabonentów w II 
półroczu 1962 — 169.9 tys. 

Jeśli chodzi o liczby bezwzględne wzrostu 
ilości radioabonentów, to w trzech ostatnich 
kolejnych półroczach kształtowały się nastę
pująco: 

I półr. 1961 — przyrost 105 iys., 
II półr. 1962 — przyrost 28 tys., 
1 półr. 1963 — przyrost 74 tys. 

* 
Polska radiofonia liczy się z konkurencją 

telewizji, planując swą rozbudowę i ulepsze
nia techniczne. Zasadniczym bodaj kierun
kiem rozwoju radiofonii jest obecnie rozbudo
wa stacji pracujących na falach ultrakrót
kich (UKF). Ten kierunek rozwoju dyktowany 
jest zresztą trudnościami w uzyskaniu nowych 
fal średnich czy długich. Tam panuje już 
,.tłok" gdy na falach ultrakrótkich możliwo
ści są w chwili obecnej niemal nieograni
czone. W dodatku odbiór na UKF eliminuje 
zakłócenia przemysłowe, zniekształcenia i szu
my. UKF mają natomiast tę wadę, że są 
odbierane na stosunkowo małych odległo
ściach; stąd konieczność gęstej sieci stacji 
nadawczych. 

Planowane jest objęcie do 1965 r. całego 
niemal kraju siecią stacji UKF, emitujących 
III program naszego radia. 

W ubiegłym roku nadajniki UKF otrzy
mały Warszawa I (Raszyn, dwa), Gdańsk, Lu
blin, Bydgoszcz. W 1963 — nadajniki UKF 
otrzymują Kraków, Rzeszów, Zielona Góra. 
W ten sposób program ,.Warszawy III" będzie 
już odbierany niemal w całej Polsce. 

Równocześnie dła zwiększenia zasięgu 
,,Warszawy II" zwiększona będzie moc nie
których radiostacji, np. Białegostoku z 30 do 
60 kW, a samej Warszawy ze 150 do 300 kW. 

(k) 

Gazety i czasopisma 
Globalny nakład gazet w I półroczu 19fl3 

wyniósł 759 min. egz. W tym samym okresie 
1962 — 744,7 min egz., a 1961 — 720',7 min egz. 

A więc mimo trudności z papierem jest jed
nak powolny, ale widoczny i systematyczny 
wzrost nakładów globalnych. 

Gdy chodzi o czasopisma, to podobnie — 
w I półroczu 1963 zanotowano nakłady 274 min 
egz., gdy odpowiednio w 1962 wyniosły one 
263,8 min egz., a w 1961 — 250,6 min egz. 

(k) 

Ankieta w sprawie filmów oświatowych 
Pracownia badań nad kulturą masową, 

istniejąca przy Instytucie Filozofii i Socjolo
gii PAN, przeprowadziła serię badań ankie
towych w różnych środowiskach na temat 
roli filmu (w poprzednim numerze Zeszytów 
odnotowaliśmy wyniki ankiety w środowisku 
wiejskim; były także prowadzone badania 
w środowisku robotniczym przedstawione póź
niej w książce przez dr K. Żygulskiego). 
Osobne badania ankietowe poświęcone zostaiy 
'scepcji filmu oświatowego na terenie ŁodzL 
Wyniki, podobnie jak 1 badań poprzednich, 
opracowuje dr Kazimierz Żygulski. 

Wywiady przeprowadzali studenci Uniwer
sytetu Łódzkiego w końcu 1962 r. z uczniami 
szkół łódzkich (1696 wywiadów), robotnikami 
(360 wywiadów) i nauczycielami, instruktora
mi i prelegentami (92 wywiady), odwiedzając 
zakłady pracy, szkoły, instytucje kulturalne. 
Oto kilka z uzyskanych danych: 

— Do badanych uczniów różnych szkół 
(także zawodowych) film oświatowy dociera 
najczęściej przez kino, na dalszych miejscacii 
jest dopiero telewizja i projekcja szkolna. 
Młodzież szkół ogólnokształcących i techników 
wymienia na pierwszym miejscu film rysun
kowy; szkół zawodowych — dokumentalny. 
Film oświatowy jest na dalszym miejscu 
w zainteresowaniach uczniów. Tylko Vi bada
nych ogląda stale filmy oświatowe w TV. 

— Robotnicy oglądają filmy oświatowe 
przede wszystkim w kinie i telewizji i wśród 
oglądanych dodatków filmowych stawiają na 
pierwszym miejscu oświatowe. 12э,'o ankietowa
nych robotników jest zdania, że film oświato
wy może w czymś konkretnie pomóc (w pra
cy, uzyskaniu wiedzy zawodowej, rozwijaniu 
ogólnych zainteresowań). 

— W grupie badanych organizatorów pro
dukcji 60°/o jest zdania, że film oświatowy ma 
znaczenie jedynie pomocnicze, w połączeniu 
z innymi środkami i metodami oddziaływania. 
Uważa się przy tym filmotekę oświatową za 
zbyt ubogą i postuluje nowe pozycje progra
mowe, związane np, głównie z problemami 
fizyki. ('k; 

Telewizory „uspołecznione" 
W końcu 1962 r. na wsi było zarejestrowa

nych 127.100 telewizorów. W połowie roku 
obecnego — około 140 tys. z czego jakieś 11 
tysięcy w świetlicach, domach kultury itp. 
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placówkach. W jakim stopniu są wykorzysty
wane? Ile osób przychodzi na zbiorowe seanse 
telewizyjne? Znaczenie kulturowe tych tele
wizorów? — oto interesujące pytania, na które 
poszukali odpowiedzi pracownicy ruchliwego 
Biura Studiów i Oceny Programów Polskiego 
Radia i TV. 

W czerwcu br. rozesłana została ankieta 
do 5 tys. placówek kulturalnych ze wsi i mia
steczek wybranych z terenu ca tego kraju. 

Pierwsze spostrzeżenia i wnioski z tej an
kiety wskazują, że najwięcej społecznych te
lewizorów i najlepiej zorganizowane oglądanie 
programów mają placówki kulturalne przyza
kładowe np. przemysłu leśnego, spółdzielni 
produkcyjnych itp. Na drugim miejscu S'ko-
ły — w których znajduje się ok. 37Vi, telewi
zorów uspołecznionych. 

Ankieta wskazuje jednak i na objawy nie
pokojące: znaczna część telewizorów uspo
łecznionych nie jest właściwie eksploatowana. 
Stoją w świetlicach nieużywane, bywają po
psute, których drobne często usterki nie s,ą 
usuwane z powodu braku fachowców na miej
scu. Brak również informacji o programach 
TV i organizowania widowni. (b) 

Jubileusz 600-lecia UJ i AM 
w prasie medycznej 

Począwszy t)d września 1963 w ciągu ca
łego roku akademickiego 1963'64 co 5-ty nu
mer Polskiego Tygodnika Lekarskiego uka
zywać się będzie jako pozycja jubileuszowa 
600-lecia UJ i AM, a zawierać będzie wyłącz
nie prace naukowe autorów krakowskich. 
Numery tygodnika otrzymają specjalną, oko
licznościową oprawę graficzną z umieszczo
nym godłem krakowskiej AM w winiecie ty
tułowej. Niezależnie od tego wszystkie czaso
pisma medyczne, a jest ich w Polsce ponad 
60, w pierwszych numerach jakie ukażą się 
w 1964 r. wiele miejsca poświęcą tematvee 
jubileuszowej i będą ją uwzględniać również 
w dalszych numerach. 

W ten sposób czasopiśmiennictwo medycz
ne w Polsce na swoim odcinku włączy się 
do obchodów związanych z jubileuszem naj
starszej uczelni polskiej. (p) 

MIĘDZYNARODOWE 

Agencje informacyjne w Afryce 
Radzieckie czasopismo Mieżdunarodnaja 

Żizń podało informacje o kilku afrykańskich 
agencjach informacyjnych: 

Algérie Presse Service (APS) istnieje od 
1 grudnia 1961 i jest państwową agencją Re
publiki Algierskiej. Wydaje codzienny biule
tyn i podlega ministerstwu informacji. 

GAP — założona w r. 1960 agencja Gwinei, 
została po roku istnienia wydzielona z mini
sterstwa informacji i turystyki, obecnie jest 
finansowo niezależna. Dyrektor agencji jest 
podporządkowany bezpośrednio ministrowi 
informacji. GAP otrzymuje wiadomości od 
przeszło 10 agencji zagranicznych, m. in. 
TASS. 

Magrib Arab Press (MAP) powstała jako 
spółka akcyjna w r. 1959. Posiada własnych 
korespondentów w krajach Maghrebu i pro
wadzi wymianę informacji z agencjami za
granicznymi. Wiadomości są przekazywane 
w językach arabskim i francuskim, a od gru
dnia 1961 za pomocą telexu — 3 razy dzien
nie w językach angielskim i francuskim do 
krajów Afryki, Środkowego Wschodu i Azji. 

Middle East News (MEN) jest oficjalną 
agencją Zjednoczonej Republiki Arabskiej, 

założoną w r. 1955. Korespondenci są akredy
towani w Afryce, krajach Środkowego Wscho
du. Europy i w USA. Agencja wydaje biule
tyn informacyjny i przekazuje wiadomości do 
redakcji dalekopisami. Prowadzona jest wy
miana informacji z agencjami zagranicznymi. 

Sudan Press Agency istnieje jako oficjal
na agencja państwowa w Chartumie. Co
dzienny biuletyn zawiera stanowisko rządu 
odnośnie do spraw polityki wewnętrznej i za
granicznej oraz informacje od własnych ko-
repondentów. 

Tunesie Afrique Press (TAP) jest spółką 
akcyjną. Agencja utrzymuje stałe kontakty 
z innymi agencjami afrykańskimi, a także 
z agencjami: Fiance Presse i UPI. Posiada 
biura w Waszyngtonie. Paryżu, Londynie. 
Trypolisie. Ma umowy o wymianie informa
cji z TASS. Reuterem i innymi agencjami. 
Wydaje biuletyn w językach arabskim i fran
cuskim, (pd) 

Prasa pedagogiczna 
Około 5 tysięcy tytułów czasopism peda

gogicznych wydawanych w 100 krajach (gru
dzień 1961) zawiera opublikowany przez 
UNESCO III tom kolekcji poświęconej mię
dzynarodowym spisom w zakresie oświaty 
pt. „Revues pédagogiques". Poprzedni toni 
spisu czasopism pedagogicznych ukazał się 
w 1957 r. 

Obecny, w wersji zrewidowanej, zawiera 
w części I (opracowanej przez Sekretariat 
UNESCO) spis periodyków publikowanych 
przez organizacje międzynarodowe oraz kraje 
członkowskie z wyjątkiem USA. W części II 
(przygotowanej przez amerykańską Press A s 
sociation) wymienione są czasopisma pedago
giczne ukazujące się w Stanach Zjednoczo
nych. W obrębie każdego kraju — podział pe
riodyków pedagogicznych według ich spe
cjalności, (b) 

Interwizja 
Audycje Interwizji odbierane są przez 

około 50 stacji TV w 7 krajach należących 
do tej organizacji wymiany programów tele
wizyjnych: Bułgarii, ' CSRS. NRD, Polsce, na 
Węgrzech, w Rumunii i ZSRR. System stacj: 
przekaźnikowych i linii radiowych Interwizji 
liezv ponad 6 tvs. km. 

W latach 1960—62 Interwizja nadała okoio 
1.600 audycji trwających łącznie ponad 2 tv«. 
godzin. Polscy telewidzowie oglądali w ciągu 
4 lat istnienia Interwizji (I960—63) około 500 
programów z państw socjalistycznych, przy 
czym nasza TV przygotowała w ramach wy
miany około 130 audycji. (b) 

XII Kongres IPI 
Z udziałem około 300 redaktorów i wy

dawców z 28 krajów kapitalistycznych obra
dował w czerwcu w Sztokholmie XII Kon
gres Międzynarodowego Insi vtutu p--c;V 
(IPI). 88 glosami przeciwko 33 odrzucono wnio
sek o przyjęcie do IPI także dziennikarzy 
radia i telewizji. Członkami IPI sa więc na
dał wyłącznie dziennikarze trudniący sie in
formacją polityczną w prasie. IPI p rzywó-
ciło członkostwo związkowi krajowemu dzien
nikarzy Korei Południowej (obecnie 1РГ 
uznało, że w Korei Poł. „istnieje już wolność 
prasy"). 

Przyznane zostało członkostwo honorowe 
IPI pięciu dziennikarzom: I,. Markelowi 
z JV. У. Times, E. Erkko z Helsingin Sancmal, 
U. Schwartzowi z Neue Zuercher Zeitung. 
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O. Pollakowi z wiedeńskiego Arbeiter Zei
tung i D. Tyrmanowi z londyńskiego The 
Economist. 

Ponownie prezesem IPI wybrany został 
Allan Hernelius (Svenska Dagbladet), a oto 
Wiceprezesi: Tuschia Khanti Gosch z Kalkuty 
(Amrita Bazar Patrika) i Francisco Rizzuto 
z Buenos Aires (Veritas). 

Podczas obrad IPI nie brakło, co charakte
rystyczne dla tej organizacji, ataków na kra
je socjalistyczne. Ale były i glosy zawiera
jące oceny bliższe obiektywizmu. Takie ak
centy zawierała np. wypowiedź moskiewskiego 
korespondenta Le Monde M. Tatu, który po
wiedział, że obecnie jest w Moskwie około 
50 korespondentów zachodnich, gdy za cza
sów Stalina było ich zaledwie 4. Charaktery
zując warunki pracy korespondentów w Mo
skwie podał on, że około 70% informacji uzy
skują oni ze źródeł oficjalnych (TASS), 20% 
z oficjalnych imprez, takich jak przyjęcia 
na Kremlu, w ambasadach, sesje Rady Naj
wyższej, natomiast 10% ma charakter indy
widualny. Moskiewski korespondent UPI 
H. Shapiro podkreślił m. in. znaczenie XX 
i XXII Zjazdów KPZR jako momentów prze
łomowych w możliwościach zagranicznych 
obserwatorów w ZSRR. (k) 

TV na świecie 
Ubiegły, 1962 rok, cechował dalszy gwał

towny rozwój telewizji w świecie. Przybyło 
kuka krajów, które zaczęły nadawać progra
my, m. in. Gibraltar i Malta w Europie, Ke
nn: i Maroko w Afryce oraz Indonezja. 

Odosobnionym wyjątkiem jest Unia Po-
iudniowo-Afrykańska, kraj. który miałby fi
nansowe warunki na stworzenie telewizji, 
a który jednak jej się wyrzekł. Wniosek 
o jej utworzenie uzyskał w parlamencie tylko 
55 głosów. 105 było przeciw, przy czym jest 
rzeczą paradoksalną, że głównym oponentem 
telewizji jest — minister łączności dr Ilertzog. 

Rząd poludniowo-afrykański. należący do 
najbardziej reakcyjnych na świecie, uznał te
lewizję za instrument demoralizacji i ,,infil-
t.r; cii komunistycznej". Wśród antytelewizyj-
nych argumentów południowo-afrykańskich 
rasistów było i to. że telewizja różnych kra
jów przedstawia ,,kolorowych jako pełnowar
tościowych ludzi". 

Na nic się zdały w tej sytuacji kontrargu
menty zwolenników telewizji, m. in. ten, że 
82 państwa na świecie mają już stacje tele
wizyjne, a ich mieszkańcy dysponują 120 mi
lionami odbiorników. 

Prawie 12 milionów telewizorów liczy już 
Japonia, która w tym roku obchodzi 10-lecie 
telewizji. W ciągu 1962 nastąpił tam gwałtow
ny wzrost ilości telewizorów. największy 
w świecie, bo o 4 miliony! 120 stacji japoń
skiej telewizji obejmuje już swym zasięgiem 
i'4% powierzchni kraju. Ponadto istnieje 98 
stacji oświatowych. 

Oblica się. że w ub. roku, wyłączając US-\ 
i Kanadę, ilość stacji telewizyjnych w świe
cie wzrosła z 2.047 do 2.641, a liczba telewizo
rów z 54 do 65 milionów. (k) 

Nagroda Eurowizji 
Wielką nagrodę Eurowizji na VI Między

narodowym Festiwalu w Cannes, odbywają
cym się równocześnie z festiwalem filmo
wym, za najlepszy film telewizyjny otrzymał 
radziecki ,.Trzy godziny drogi" reżyserii Ed
munda Keosajana. W festiwalu brało udział 
26 oaństw (40 filmów telewizyjnych, fabular
nych i dokumentalnych). (b) 

Konferencja w Dżakarcie 
W stolicy Indonezji odbyło się (23—30 

kwietnia 1963) międzynarodowe spotkanie 
dziennikarzy z krajów Afryki i Azji. Uczest
niczyło ponad 200 delegatów z 34 (na 65) kra
jów zaproszonych oraz liczni obserwatorzy, 
m. in. z ZSSR. 

Na konferencji tej powołane zostało Sto
warzyszenie Dziennikarzy Afryki i Azji obej
mujące swym zasięgiem na razie 48 krajów 
położonych na tych dwu kontynentach. Sta
tut nowej organizacji przewiduje, że jej sie
dzibą będzie Dżakarta, przewodniczącym In
donezyjczyk, zaś sekretarzami przedstawiciele 
10 krajów (Algierii, ChRL, Cejlonu, Japonii, 
Mali, Pakistanu, Republiki Południowej Afry
ki, Rodezji Północnej, Syrii, Tanganiki). Nie 
została rozstrzygnięta sprawa rzeczywistego 
członkostwa w tej organizacji Związku Ra
dzieckiego, którego znaczna część terytorium 
znajduje się w Azji. 

Statut organizacji przewiduje m. in. współ
pracę w dziedzinie zawodowej, wymianę in
formacji i materiałów, a w celu przeciwdzia
łania agencjom międzynarodowym o nasta
wieniu nie zgodnym z postawą krajów Afryki 
i Azji — stworzenie agencji afro-azjatyckiej. 

Konferencja uchwaliła 32 różne dokumen
ty na czele z tzw. deklaracją dżakarcką, pre
cyzującą polityczne wytyczne dla pracy 
dziennikarzy afrykańskich i azjatyckich. Przy 
podpisywaniu tej deklaracji byli nieobecni 
przedstawiciele dziennikarzy Algierii. Ghany, 
Maroka, obu Rodezji, Tanganiki, Tunezji, Tur
cji, Wyspy św. Maurycego. Delegaci Indii 
oświadczyli, że nie mają odpowiednich peł
nomocnictw od swojego stowarzyszenia 

(k) 

Komunikat AIERI 

Komitet Wykonawczy AIERI zebrany 
w Genewie 22—23 lutego 1963 r. wysłuchał 
sprawozdania Sekretarza Generalnego w spra
wie wprowadzenia w życie paryskiej decyzji 
z lutego 1962 o zwołaniu Ogólnego Zjazdu 
w Kanadzie. Komitet został poinformowany, 
że wbrew oczekiwaniom kanadyjski National 
Council nie może udzielić AIERI zaproszenia 
na odbycie Zjazdu w swoim kraju w bieżą
cym roku, ani zapewnić koniecznych udo
godnień z tym związanych. 

Biorąc pod uwagę, że zaproszenie doty
czyło kraju, do którego nie wszyscy członko
wie byliby dopuszczeni, a ogólny charakter 
organizacji wymaga, aby miejsce zebrania 
było dostępne dla wszystkich członków, — 
że z Dowodu zbyt krótkiego czasu J4k i prze
ciągających się rozmów w kanadyjskim Na
tional Council Sekretariat napotykałby na 
trudności w zorganizowaniu ogólnego zebra
nia w tym roku, 

— że istnieje konieczność gruntownego 
przygotowania przez Sekretariat programu 
naukowego na rok przyszły przed przedłoże
niem go do aprobaty Ogólnego Zjazdu 

Komitet d e c y d u j e : 
1) przesunąć Zjazd Ogólny, który zgodnie 

ze Statutem Związku zbiera się raz na rok. 
z roku 1963 na rok 1964: 

2) Komi te t Wykonawczy zbierze się we 
wrześniu 1963 i zadecyduje o miejscu i dacie 
Zjazdu w roku 1964 oraz omówi p rog ram 
Zjazdu i s p r a w y organizacyjne . 

(r-a) 
(Stanowisko kanadyjskiego National Сонп-

cil nie wymaga komentarza! — przyp. red.). 
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„Courrier De 1UNESCO" po włosku 
Począwszy od stycznia br . p o p u l a r n y mie 

sięcznik in fo rmacy jny UNESCO w y d a w a n y 
jes t również w j ęzyku włoskim. Tak więc 
pismo to ukazuje się ak tua ln ie w 8 j ęzykach : 
angielskim, f rancuskim, h i szpańskim, ro sy j 
skim, n iemieck im, a rabsk im, j apońsk im 
i włoskim (sd) 

Instytuty badania 
opinii publicznej 

Sta ran iem UNESCO ukaza ła się publ ikacja 
pt . Reper to i re i n t e rna t i ona l des ins t i tu ts 
d ' enquê te sociale par sondages (seria: Rap
por t s et documen t s de sciences sociales), za
wierająca spis i n s t y t u t ó w p rowadzących ba
dania, dotyczące zagadnień społecznych przy 
pomocy metod sondażu. Wspomniana ewiden 
cja nie obe jmuje i n s t y t u t ó w znajdujących się 
na te renie USA, oraz t ych placówek, k t ó r y c h 
wynik i są używane dla ce lów h a n d l o w y c h 
(sondaże rynkowe) . 

Z opub l ikowane j ewidencj i wyn ika , iż 
w 11 kra jach członkowskich UNESCO nie ist
nieją jeszcze i n s t y t u t y badan ia opinii publ icz
n e j . War to dodać iż p ierwszy zes taw ins ty
tu tów badania opinii publ icznej został opu
b l ikowany w 1Я56 r. w Waszyngton ie z ini
c j a tywy biura badań w dziedzinie n a u k 
społecznych miejscowego u n i w e r s y t e t u . 

(sd) 

Unia agencji afrykańskich 
W kwie tn iu odbyła się w Tunisie zorgani 

zowana przez UNESCO konferencja , na k t ó r e j 
pos tanowiono dokonać unii 20 a f rykańskich 
agencj i p ra sowych na wzór pos tanowione j 
w B a n g k o k u w r. 1981 uni i agencj i az j a tyc 
kich. Siedzibą nowej unii (UAPA) został Al
ger, a p rzewodniczącym Tymczasowego Ko
mi t e tu Wykonawczego Ben Mehal, d y r e k t o r 
Algér ie Presse Service (APS). Agencja ME A 
w Kairze, m a r o k a ń s k a w Rabacie i TAP 
w Tunisie zobowiązały się przeszkolić w swych 
redakc jach dz iennikarzy z nowych państw 
arabsk ich . Po założeniu linii da lekopisowej 
Kair—Algier ma ona być wspólnie w y k o r z y 
s tywana przez wszvstkie agencje a f rykańsk ie . 

(Pd) 

Czasopismo IFJ 
Międzynarodowe zrzeszenie dz ienn ikarzy 

(kra jów " kap i ta l i s tycznych) XFJ przystąpi ło 
do w y d a w a n i a czasopisma The Journalist's 
World. (pd) 

Środki informacji w świecie 
Biule tyn in fo rmacy jny n r 3 a m e r y k a ń s k i e 

go . . In te rna t iona l Media G u i d e " opubl ikował 
nas tępujące zestawienie p rzypada jących na 
1 tys . mieszkańców: 

Dz ienn ików Rad ioodb io rn ików Telewizorów 

Świat ogółem 
Afryka 
A m e r y k a P łn . 
A m e r y k a Poł. 
Azja 
Europa 
Oceania 
ZSRR 

100 
13 
253 
81 
38 
252 
311 
162 

130 
23 
690 
102 
19 
213 
179 
213 

33 
0,5 

222 
15 
3,7 
61 
69 
23 

(pd) 

Produkcja papieru gazetowego 
W k w i e t n i o w y m biu le tyn ie Międzynarodo

wego Zrzeszenia W y d a w c ó w Gazet znajdują 
się dane o p rodukc j i pap ie ru gaze towego 
(w short tons =-= 907 kg), s zacunkowo za r. 1962 
(w tys . shor t t): 

K a n a d a 6 710 
USA 2 155 
Kra je socjalist . 1 125 
Japonia 1 040 
F in land ia 946 
W. Bry tan ia 719 
Szwecja 665 
Franc ja 500 
Włochy 405 
NRF 260 
Norwegia 232 
Holandia 169 
Aust r ia 152 
Belgia oraz L u k s e m b u r g 115 
Nowa Zelandia 110 
Szwajcar ia 105 
Aus t ra l ia 101 
Hiszpania 85 
Chile 69 
Brazyl ia 65 
Korea Poł. 42 
P a k i s t a n 32,5 
Jugosławia 30 
India 29 
Por tuga l i a 21 

Turc ja 16 
Kuba 15 
Meksyk 15 
Formoza 14 
A r g e n t y n a 10 
I r l and ia 7 
Izrael 6,6 
Grecja 1 

(pd) 

Najwięcej na reklamę 
A m e r y k a ń s k i e czasopismo Advertising Age 

ustali ło, że w r. 1962 jedynie w USA, W. B r y 
tani i i NRF w y d a t k o w a n o ponad mil iard do
la rów na r e k l a m ę . Abso lu tny rekord dzierży 
S tany Zjednoczone z w y d a t k o w a n y m i 12.5" 
mi l i a rdami . Anglicy w y d a t k o w a l i na cele re 
k lamowe nieco ponad 10% tej sumy, podob
nie f i rmy zachodnio-n iemieckie . (th) 

ALGIERIA 

Polak przewodniczy 
Została tu u tworzona organizacja kores 

p o n d e n t ó w p r a s y zagran iczne j . Przewodniczą
cym został jednogłośnie w y b r a n y s ta ły p rzed
stawiciel Życia Warszawy w Afryce pó łnoc
ne j Tadeusz Jackowsk i . (tb) 
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Prasa BERLIN ZACHODNI 

Wśród czterech dzienników największe 
znaczenie ma wychodzący od 26 lat Alger 
Républicain. Do jego redaktorów należą wię
zieni w latach kolonializmu Henri Alleg, Ben
zine, Boualem Khalfa. W Algierze wychodzą 
dwa dalsze dzienniki: Al Chaab i Le Peuple 
(mutacja w jęz. francuskim) •— oficjalne pi
sma rządowe. Dalszy dziennik La Repu
blique — Al Jamhouria ukazuje się w Oranie. 

Pierwszym tygodnikiem był El Moudjahid, 
organ FLN zwalczający ostro kolonializm 
i cieszący się z tego tytułu dużą popularno
ścią. Od początku br. ukazuje się cotygodnio
wo Revolution Africaine, rozpowszechniany 
we wszystkich b. koloniach francuskich i in
formujący o całym kontynencie afrykańskim. 

Wzrasta stale liczba czasopism wydawa
nych przez organizacje społeczne, natomiast 
ilościowo .spada wobec braku popularności 
liczba tytułów francuskich finansowaлych 
przez burżuazję. (РФ 

AUSTRIA 

Reklama 
Uderzająco wysoki jest udział nie klasycz

nych środków reklamy według zestawienia 
Zrzeszenia Przemysłowców (dane w odset
kach): 

Reklama prasowa 
Plakaty reklamowe 
Reklama radiowa 
Reklama telewizyjna 
Reklama kinowa 
Reklama inna 

22,3 
5,2 
4,4 
5,5 
2,9 

59.7 

22,fi 
4,8 
3,7 
7.4 
2,0 

59,5 

(pd) 

Kryzys w przemyśle papierniczym 
Przemysł papierniczy w Austrii przeżywa 

trudny okres, spowodowany nadmiarem pro
duktów papierniczych na rynkach świato
wych. Austria prawie połowę swej produk
cji papierniczej eksportowała. Było to co do 
wielkości czwarte źródło dewiz tego kraju. 
Obecnie kilkadziesiąt fabryk wyrobów papier
niczych stoi wobec perspektywy znacznego 
spadku produkcji. 

Likwidacja gazety 
Dziennik Der Tag przestał się ukazywać 

od początku II kwartału br. Pismo CDU miało 
początkowo (58 tys. nakładu, ostatnio nic prze
kraczało 15 tys. Po klęsce wyborczej CDU 
postanowiła fuzję z dziennikiem Der Kurier. 

(Pd) 

B U Ł G A R I A 

II Zjazd ZDB 
Z początkiem czerwca odbył się II Zjazd 

Związku Dziennikarzy Bułgarskich z udzia
łem ponad 400 delegatów i około 200 gości. 
Zjazd poprzedziło spotkanie kierownictwa 
partii z aktywem dziennikarskim, na którym 
omawiano aktualne problemy dziennikarstwa 
bułgarskiego. W spotkaniu brał udział i prze
mawiał na nim I sekretarz КС BPK i pre
mier Teodor Ziwkow. 

Poprzedni zjazd dziennikarzy bułgarskie!! 
obradował w 19(50 r. Tematem obrad obecnego 
były zadania prasy, radia i telewizji w świe
tle uchwał VIII Zjazdu BPK. Do statutu 
Związku wniesiono zmiany i uzupełnienia. 
Wybrany został również nowy zarząd w skła
dzie zbliżonym w zasadzie do poprzedniego. 

W ostatnim dniu obrad na zjazd przybył 
Teodor Ziwkow, a prócz niego z kierownic
twa partii w obradach uczestniczyli trzej 
członkowie biura politycznego, przy czym 
z ramienia КС BPK zabierał głos sekretarz 
КС N. Grigorow. 

Związek Dziennikarzy Bułgarskich liezv 
2.132 członków (w 19(50 '— 1.585). Około 74"/o 
członków Związku pracuje w redakcjach so-
fijskich. Niecałe 79% członków Związku jest 
w wieku 30—50 lat, a tylko 10"/o poniżej 30 lat. 
Od poprzedniego zjazdu bardzo znacznie pod
niosło się wykształcenie dziennikarzy bułgar
skich. Gdy wówczas tylko 58%> miało wyższe 
lub niepełne wyższe wykształcenie, obecnie 
wykształcenie takie ma 73°/o. 

Referat sprawozdawczy na zjeździe wygło
sił przewodniczący Związku Georgi Boków, 
redaktor naczelny gazety Rabotniczeskoje 
Delo. Wiele uwagi poświęcono odschematy-
zowaniu prasy bułgarskiej, poprawie ideowo-
teoretycznego przygotowania i pogłębienia 
specjalizacji dziennikarstwa, autorytetowi 
i prestiżowi społecznemu zawodu dziennika
rza, ochronie dziennikarzy i korespondentów 
w związku z wypadkami tłumienia krytyki 
(postulowano wydanie odpowiedniej ustawy), 
a także sprawie bazy poligraficznej, której 
stan budzi poważny niepokój. (k) 

B E L G I A 

Bibliografia prasy periodycznej 

W Brukseli ukazał się spis bibliograficzny 
dotyczący dzieł i dokumentów związanych 
z belgijską prasą periodyczną, wydany przez 
„Nouvelle Galerie". Autorem jest Remy Lee-
naerts, specjalista-bibliotekarz. który zebrał 
w swym dziele ponad trzy tysiące tytułów 
dzieł, studiów i różnych artykułów związa
nych tematycznie z prasą periodyczną, jej 
początkami .historią, procesami, dziennikar
stwem dawnym i obecnym, wszelkimi pro
blemami dotyczącymi prasy codziennej i pe
riodyków, almanachów, roczników, przeglą
dów rozmaitości (magazynów) i prasoznaw-
stwa. (th) 

Rozwój radia i TV 

Dopiero w ostatnich latach notowany jest 
w Bułgarii gwałtowny rozwój radiofonii i te
lewizji, przy czym ilość zarejestrowanych te
lewizorów osiągnęła dopiero ok. 50 tys. Ra-
dioabonentów jest ok. 2 miliony, gdy jesz
cze w 1959 było ich tylko 740 tys. (przy nie
całych 7,8 min mieszkańców). (b) 

F R A N C J A 

Nowe pismo młodzieżowe 
W miejsce wydawanych przez komuni

styczne organizacje młodzieżowe czasopism 
Avant-Garde, Filles de France, Avant-Garde 
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Rurale i Avenir ukazuje się obecnie nowy 
magazyn Nous, les garçons et les filles. Ilu
strowane czasopismo ukazuje się w druku 
dwubarwnym. Cena 1,50 NF. (pd) 

Dwa miliardy na reklamę 
Według danych Les Echos, wydatki rekla

mowe osiągnęły w r. ubiegłym 2 100 tys. fran
ków. Około 50% przypadło na reklamę pra
sową, (pd) 

Milionowy nakład 

Wydany przed trzema laty przez koncern 
Provost tygodnik telewizyjny Tele-7 Jours 
przekroczył w marcu br. nakład miliona eg
zemplarzy i nadal wykazuje wzrost. 

(pd) 

Małe zmiany w AFP 
Rada Nadzorcza Agence France-Presse wy

brała po raz trzeci Jeana Marina na stano
wisko prezydenta i generalnego dyrektora. 
Kandydujący również na to stanowisko b. 
generalny dyrektor z czasów gdy agencja 
była jeszcze państwową (1946—54) Maurice 
Negre nie otrzymał ani jednego głosu. Bel-
langer, dyrektor Parisien Libéré i prezydent 
FIEJ oraz Lemoine, dyr. gazety Sud-Ouest 
z Bordeaux, zamienili w wyniku wyborów 
stanowiska 1. i 2. wiceprezydenta AFP. 

(Pd) 

Międzynarodowy Salon w Paryżu 
W maju w Paryżu po raz pierwszy otwar

to Międzynarodowy Salon Książki i Prasy 
Naukowej i Technicznej z inicjatywy grupy 
wydawców dzieł naukowych i technicznych 
zrzeszonych tu w Narodowym Syndykacie 
Wydawców oraz 'wydawców z Narodowego 
Syndykatu Prasy Technicznej i Specjalistycz
nej. 

Prawie 250 wydawców eksponowało swoje 
dzieła bądź w stoiskach indywidualnych, lub 
zespołowych, co dało niemal kompletny prze
gląd tematyczny światowej produkcji wy
dawniczej technicznej i naukowej. Wśród 
wystawców: Belgia, Kanada, Hiszpania, USA, 
Anglia, Włochy, Holandia, Polska, NRF, 
Szwecja, Szwajcaria, CSRS, ZSRR. 

Zorganizowano też w ramach Salonu sze
reg seminariów informujących o problemach 
wydawniczych dotyczących publikacji nau
kowych i technicznych. Pozwolą one wydaw
com skonfrontować punkt widzenia na ak
tualne problemy wydawnicze oraz zrealizo
wać następujące postulaty zgłoszone podczas 
obrad: wymiana doświadczeń pomiędzy wy
dawcami naukowymi i technicznymi różnych 
krajów, przekłady dzieł naukowych i tech
nicznych, zwiększenie zainteresowania książ
ką techniczną i naukową w środowisku orze-
mysłowym. (th) 

Muzeum reklamy 
Raymond Méry planuje utworzenie w Pa

ryżu muzeum reklamy, które by zgromadziło 
dane o jej rozwoju od początków. Najstarsze 
ogłoszenia zebrane przez Méry'ego pochodzą 
sprzed Rewolucji 1789 r. Przewiduje się otwar
cie muzeum już w roku przyszłym w lokalu 
stowarzyszenia dziennikarzy. (pd; 

Gazety paryskie 
Correspondance de la Presse opublikowała 

statystykę drukowanych nakładów dzienni
ków stołecznych (w tys. egz.): 

France-Soir (wiecz.) 
Parisien Libéré 
Figaro 
Aurore 
Monde (wiecz.) 
Paris-Jour 
Equipe (sport.) 
Humanité 
Croix (wiecz.) 
Paris-Presse (wiecz.) 
Paris Turf (sport.) 
Libération 
Sport Complet (sport. 
Information (wiecz.) 
Les Echos 
Combat 
Nation 
Populaire 

X I I 1962 

1 218,2 
806,1 
456,6 
449,7 
243,1 
234,1 
229,9 
196,0 
169,6 
128,1 
112,0 
85,6 

.) 67,8 
52,1 
43,8 
42,8 
19,2 
15,4 

X I I 1961 

1 271,5 
852,3 
452.6 
445,6 
225,9 
189,9 
235, 'J 
190,8 
127,9 
138.ï 
106,3 
88,6 
66,9 
52,7 
44,2 
44,4 

— 12.4 

(Pd) 
Zwyżka cen gazet 

Ceny dzienników francuskich zostały pod
niesione od 1 sierpnia z 25 do 30 centimów, 
a Le Monde nawet do -10 centimów. Syndyku 
prasy francuskiej w komunikacie wyjaśniają
cym powody tej podwyżki podni, że od 
1959 r. o 30% wzrosły koszta papieru, druku, 
transportu i łączności. 

Gdy podajemy tę informację, nie były je
szcze znane skutki nakładowe tego pociągnię
cia. Znawcy zagadnienia spodziewali się spad
ku nakładów. Cena jednego egzemplarza 
francuskiego dziennika równa jest 'U kg 
chleba, lub blisko "; paczki papierosów. Być 
może podwyżka cen gazet wpłynie również 
na zmniejszenie się ilości tytułów, co zresztą 
jest stałą tendencją w prasie francuskiej. Od 
1939 r. ilość dzienników francuskich obniżyia 
się dokładnie o połowę (z 240 do 120), a pa
ryskich jeszcze bardziej — z 26 do 12. 

(b) 

Dwie komisje 
Krajowa Federacja Prasy Francuskiej po 

stanowiła utworzyć dwie komisje: pierwsza 
ma za zadanie studiowanie teorii prasy 
w związku z rozwojem telewizji; druga ba
danie wpływu ekonomicznego Wspólnego 
Rynku na prasę francuską. (th) 

Wydatki reklamowe 
Jak wykazuje gazeta gospodarcza Les 

Echos, wydatki reklamowe 1962 kształtowały 
się w milionach NF następująco: 

Dzienniki 470 
Czasopisma 590 
Reklama radiowa 190 
Reklama plakatowa 170 
Reklama kinowa 150 

razem 1 570 
(Pd) 

HISZPANIA 

Reaktywowanie czasopisma 
Po 27 latach ukaże się powtórnie założone 

przez filozofa Jose Ortega y Gasset czasopi
smo Reiństa de Occidente. Kierownictwo mie
sięcznika obejmuje syn założyciela. (pd) 
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INDIA IRAN 

Nowy dziennik 
Nowy dziennik pod nazwą Patriota uka 

zuje się od marca br . w New Delhi pod r e 
dakcją Eda ta t a N a r a y a n a n a , redagującego 
także tygodnik Link . Oba pisma stoją na 
s t anowisku neu t ra lnośc i i pokojowej koegzy
stencj i , (pdl 

Instytut Prasy 
W New Delhi powsta ł Ins ty tu t P r a sy . J e 

go zadaniem jest kszta łcenie kad r młodych 
dz iennikarzy , rozpowszechnianie informacj i 
na t ema t nowości technicznych w prasie k r a 
jowej i zagran iczne j , o rganizowanie ku r sów 
i s emina r iów na t e m a t y dotyczące prasy, 
fundowanie s t ypend iów itd. Przewodniczą
cym został G. Na ra s imham, r edak to r naczel
ny dziennika Hindu. (th) 

IRAK 
24 gazety 

Władze zezwoliły na wydawan ie czterech 
dz ienników i dwudzies tu czasopism, w więk
szości nie poświęconych pol i tyce. (pd) 

JEMEN 
Stolica bez prasy 

Stolica k r a j u Sana nie posiada d r u k a r n i , 
d l a t ego wszystkie gazety ukazują się w daw
nej stolicy Tais. W y d a w a n y jest dz iennik 
Al-Dżumhurije (Republ ika) i tygodnik i Ath-
Thaura (Rewolucja) , Saba ( jedyna z z dwóch 
gazet w y d a w a n y c h przed rewolucją) , Asz-
Szab (Naród) i młodzieżowa Al-Ahd al-dżadid 
(Nowa Epoka) . N a k ł a d y nie przekraczają t y 
siąca egzempla rzy . Oprócz ma te r i a łów urzę 
dowych d r u k o w a n e są informacje rozgłośni 
w Kairze i Adenie . (pd) 

KANADA 

Budowa fabryki papieru 
W St. J o h n w Kanadzie przys tąpiono do 

budowy nowoczesnej fabryki papieru , k tóra 
po ca łkowi tym roz ruchu osiągnie wyda jność 
produkcyjną lfiO tys ięcy ton. Fab ryka , usy
tuowana w porcie, k t ó r y nie zamarza, będzie 
mogła ekspor tować przez cały rok. (th) 

KUBA 
25-lecie „Noticias de Hoy" 

Jes t to o rgan Komunis tyczne j Pa r t i i Kuby, 
wychodzący od maja 1938. Noticias de Hoy 
(„Wiadomości dzisiejsze"), dziś t ak j ak 

76 zakazów 
Rząd zakazał w y d a w a n i a 76 gazet . U k a z y 

wanie się pozosta łych 65 jest uzależnione od 
osiągnięcia n a k ł a d ó w 3 tys . egz. przez dzien
niki , a 5 tys . egz. przez czasopisma, (pd) 

IZRAEL 

Ogłoszenia na czele 
Ogółem 55% funduszu r ek l amowego p rzy 

padło w roku 1962 na ogłoszenia p rasowe . 
(Pd) 

JAPONIA 

Gazeta na mikrofilmie 
Największy dz iennik k ra ju Asahi Shimhun 

ukazuje się obecnie także na mikrof i lmie . 
P i smo przygo towuje zmikrof i lmowanie wszys t 
kich w y d a ń od 10 lipca 1888 poczynając . 

(Pd) 

Reklama wzrasta 
S t a t y s t y k a w y d a t k ó w r e k l a m o w y c h w m i 

l ionach y e n ó w Wypadła nas tępu jąco : 

°/o do ogółu °/o do r. 1961 

39,1 + 20,5 
5,9 + 25,0 
8,4 0,0 

25,5 -f 38,9 
19,5 + 10,5 
1,6 + 83,3 

100,0 

i dawnie j na jpopu la rn ie j sze pismo wśród ro 
bo tn ików, ch łopów i intel igencj i p racu jące j , 
p rzebyło t rudną drogę . Gdy zaczęło się u k a 
zywać, nie mia ło d r u k a r n i , nie r zadko b r a 
kowało p ieniędzy na papier i farbę. W w a 
r u n k a c h rywal izac j i z prasą burżuazyjną , 
u t r u d n i e ń s t w a r z a n y c h przez agencje t e le 
graficzne, j edynie poświęceniu cz łonków p a r 
tii zawdzięczała gazeta ukazywan ie się. 
Wspierana przez robo tn ików i ch łopów prze
t rwa ła do czasu zwycięskiej rewolucj i na 
Kubie. (k) 

MAROKO 

Nowa gazeta rządowa 
Nowa par t i a rządowa, k tó ra zastąpiła 

przeszłą do opozycj i pa r t i ę Ist iqlal , wyda ła 
w Rabacie w jęz. f rancuskim gazetę Clarté. 
Jej d y r e k t o r e m został wydający tygodn ik 
Les Phares M o h a m m e d Zieni. 

Organ pa r t i i Is t iq la l Nation Africaine p r o 
wadzi ostrą wa lkę przeciw gazetom w y d a 
w a n y m przez f rancuski koncern „Mas" . 

(Pd) 

NRD 

Doktoraty 
Na Wydziale Dzienn ikarsk im U n i w e r s y t e t u 

im. Karola Marksa w Lipsku uzyskało już 
ośmiu w spó łp r acow n ików n a u k o w y c h i a b -

Mln. v e n o w 

Dzienniki 82 400 
Czasopisma 12 500 
Radiofonia 17 800 
Telewizja 53 900 
Inne 41 100 
Rek lama ekspor t . 3 300 

211 000 + 21,3 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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so lwentów Wydziału s topnie dok to ra r e rum 
pol i t i ca rum. Są wśród nich wspó łp racownicy 
Zeszytów Prasoznawczych, d r d r Kn ipp ing 
i Raabe . (pd) 

Eksport maszyn 
Podczas Wiosennych T a r g ó w Lipskich 

sprzedano Włochom maszyny offsetowe 
(w tym cz te robarwne) war tośc i 3 min . m a r e k . 
India zakupi ła 100 maszyn d ruka r sk ich , eks 
por t dla ZSRR i Polski m a war tość 12 m i n 
m a r e k . Z Gwineą, Ghaną, Meli i ZRA za
w a r t o u m o w y na zap ro jek towan ie i wypo
sażenie d r u k a r ń . (pdj 

W dziewięciu językach 
P r z y rozgłośni Radio Ber l in I n t e r n a t i o n a l 

pracują dz iennikarze z 1!) k r a jów Kuropy, 
Afryki , A m e r y k i i Azji. Wspólnie z dzienni
ka rzami radiofonii NRD opracowują codzien
nie 38,5 godz. p r o g r a m u w dziewięciu języ
kach , (pd) 

Audycje arabskie 
Radiostacja Radio Ber l in I n t e r n a t i o n a l 

zreal izowała od czasu swego powstan ia 
w 1957 r. 5.000 audycj i w j ęzyku a r absk im. 
P r o g r a m n a d a w a n y 7 godzin dziennie prze
znaczony jest dla k ra jów Bliskiego Wschodu 
i Afryki P ó ł n o c n e j . (th) 

Archiwariusze 
W wyd aw n i c t w i e „ Z E N T R A G " (odpowied

n ik RSW . ,PRASA") zaprowadzono jednol i ty 
sys tem organizacj i a r ch iwów prasowych . Ko
misja p rzebada ła ich s t r u k t u r e i budże ty , 
a także za in teresowała się kwal i f ikac jami za
wodowymi p racown ików. Na te j pods tawie 
w Neue Deutsche Presse wys tąp iono o us ta 
lenie kwal i f ikacj i dla poszczególnych funk
cji w a rch iwach p rzypomina jąc , że zgodnie 
ze s t a tu t em Stow. Dziennikarzy Niemieckich 
archiwar iusze posiadają p r a w o ubiegania się 
o cz łonkostwo. (pd) 

Publicystyka W. Ulbrichta 
Z okazji 70 rocznicy urodzin P r z e w o d n i 

czącego Rady Pańs twa NRD i I sek re ta rza 
КС SED Wal te ra Ulbr ichta , Neue Deutsche 
Presse poświęciła wiele uwag i Jego związkom 
z prasą. M. in. zamieszczono a r t y k u ł o dzia
łalności pub l icys tyczne j W. Ulbr i ch ta j a k o 
p ropagandz i s ty f rontowego g r u p y niemieckich 
an ty faszys tów przy Armii Radzieckie j . 

(Pd) 

Dr h. c. Gerhart Eisler 
Z okazji 10 rocznicy nadan ia imienia Ka 

rola Marksa Uniwersy te towi w Lipsku, p ro
mował dz iekan Wydz. Dz ienn ikarsk iego prof, 
dr Rodel s topniem dra h. с Przewodniczą
cego P a ń s t w o w e g o Komi te tu Radiofonii , prof. 
G e r h a r t a Eislera. (pd) 

Dzienniki 
W republ ice ukazuje się 38 dz ienników. 

15 z nich jes t o r g a n a m i SED z c e n t r a l n y m 
Neues Deutschland; mają one 221 m u t a c j i po
wia towych . P a r t i a N a r o d o w o - D e m o k r a t y c z n a 

(NDPD) wyda je cen t r a lny organ National-
Zeitung i 5 dz ienn ików okręgowych z 20 m u 
tac jami , pa r t i a Chrześc i jańsko-Demokra tycz-
na (CDU) Neue Zeit i 5 gazet okręgowych» 
z 18 mu tac j ami , pa r t i a L ibe ra lno -Demokra 
tyczna (LDPD) c e n t r a l n y dziennik Der Mor
gen z t rzema w y d a n i a m i wojewódzkimi i -1 
dz ienniki okręgowe z 24 m u t a c j a m i powia
towymi , D e m o k r a t y c z n y Związek Chłopski 
(DBD) wyda je cen t r a lny dziennik z 5 mu
tac jami o k r ę g o w y m i . 

Prócz tego codziennie ukazują się: organ 
związków zawodowych (FDGB) Tribune, o--
gan związku młodzieży (FDJ) Die junge Welt. 
Berliner Zeitung i popołudniowa BZ am 
Abend oraz w j ęzyku serbskim dla ludności 
łużyckiej Nova Doba. (pd) 

Ogłoszenia barwne 
H a m b u r s k a f i rma Kapfere r i Schmidt 

s twierdzi ła o g r o m n y wzrost ilości b a r w n y c h 
ogłoszeń prasowych w os ta tn ich la tach : 

Ш0 1961 1962 

ilość ogłoszeń 10 500 14 446 21 284 
powierzchnia mm w tys . 5 959 12 335 18 374 

(pd) 

Najstarszy dziennik świata 
Pracownicy I n s t y t u t u Badań nad Prasą 

z B r e m y na tknę l i się przy f i lmowaniu zbio
rów p rasowych Biblioteki Kró lewsk ie j 
w Sztokholmie na p rawdopodobn ie na j s t a r 
szy dziennik Europy. Nosi on t y t u ł Einkom
mende Zeitung; odnalezione egzemplarze 
obejmują k w a r t a ł od lipca do września 1650 
roku, w k t ó r y m to czasie ukaza ły się 83 nu
m e r y . B r a k j e d n a k danych , k to i gdzie ga
zetę w y d a w a ł . Niemieccy uczeni przypisują 
ją l ipskiemu księgarzowi i d rukarzowi Ty
moteuszowi Ritzschowi. (pd) 

TV jako . . . środek nasenny 
I n s t y t u t Badań Demoskopi jnych w Al lens-

bach zanotował , że 54°/<> r e sponden tów zasy
pia od czasu do czasu przed e k r a n e m te lewi
zy jnym, (pd) 

Gazety uczniowskie 
Według najnowszej s t a tys tyk i ukazuje się 

876 gazet uczniowskich. Najwięcej , bo 704 wy
d a w a n y c h jest w szkołach wyższych. 

(pd) 

Ponad dwa miliony 
I lus t rowana gazeta niedzielna Bild am 

Sonntag przekroczyła dwa mi l iony egzempla
rzy nak ładu . (pd) 

STANY ZJEDNOCZONE 

Prasa 
Według danych d w u t y g o d n i k a Informa

tions et Documents w y d a w a n e g o w P a r y ż u 
przez a m e r y k a ń s k i ośrodek k u l t u r a l n y (nr 184 
z 1 VII 1963) w S tanach ukazu je się: 1.755 
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dzienników w globalnym nakładzie 55—60 mi
lionów egzemplarzy, 12 tys. periodyków 
w nakładzie 310 milionów egzemplarzy. 

Konsumpcja papieru gazetowego wynosi 
rocznie 7 milionów ton — 40% produkcji świa
towej, 10 razy więcej niż konsumpcja francu
ska. Przeciętnie Amerykanin kupuje 3ć> kg 
papieru gazetowego rocznie. 

Ze sprzedażą 330 eg/;, dzienników na 1000 
mieszkańców Amerykanie pozostają w tyle 
za Wielką Brytanią ((>01 na 1000 mieszkań
ców). Najwyższe nakłady osiągają New York 
News (2 mil. egz.), Cl'u-iiijo Tribune i New 
York Mirror (w granicach miliona), New 
York Times (750 tys.). 

12 tys. periodyków dzieli siq na 3 tys. ma
gazynów o zainteresowamnen ogólnych, 4 tys. 
poradnikowych, ,,domowych", З.вОО specjali
stycznych, 1400 religijnych. Z nich wszyst
kich 70 ma nakłady powyżej poł milioni 
i razem około 40% nakładu ogólnego wszyst
kich periodyków. 

Seniorem prasy amerykańskiej jest Sa
turday Evening Post (fi mil. nakładu). Rekord 
nakładów oiie Reader's Digest, posiadający 
30 wydań międzynarodowych — 22 mil. egz. 
Magazyny kobiece — to Л2 tytuły w nakła
dzie 50 mil. egz., magazyny dla panów — ok. 
miliona egz. Około 10 milionów egz wydaje 
„prasa sercowa", której podstawową tema
tyką są porady w sprawach miłości. 

83%> dzienników nie ma konkurentów 
w tych miastach, w których się ukazują. 

Reklama 
To samo źródło (patrz wyieji podaje, że 

w li)()2 r. wydano w USA 12 miliardów doi. 
na leklarnę, to jest 2,86"/o dochodu narodowe
go (Anglia — 2,19"/o. Kanada — 2,07%. NRF — 
2,07%, Francja — 0,89%). Jest to 70% wydat
ków światowych na reklamę. 10 najwięk
szych amerykańskich agencji reklamowych 
zatrudnia ok. 20 tys. ludzi. (k') 

Nowe czasopismo 
Nowojorskie wydawnictwo Cross Current 

Press wydaje jako tygodnik czasopismo, ma
jące drukować bez komentarz/ przemówienia 
radzieckich mężów stanu, dokumenty rządu 
radzieckiego, artykuły wstępne radzieckich 
gazet i publikowane w nich zestawienia sta
tystyczne, (pd) 

Kolejność „Top-Ten" w reklamie 

Media Records Inc. zestawiły kolejność 
dziesięciu dzienników prowadzących pod 
względem ilości wierszy reklamowych. Nerv 
York Times utrzymał drugie miejsce, mimo 
że od 9 grudnia wskutek strajku nie publi
kował ogłoszeń (Cle vel and Plain Dealer od 
29 listopada). Miami Herald wyprzedził w po
równaniu z rokiem poprzednim Chicago Tri
bune. Tabela obrazuje kolejność i ilość wier
szy reklamowych (w tys.) za r. 1962: 

Los Angeles Times 
New York Times 
Miami Herald 
Chicago Tribune 
Milwaukee Journal 
Washington Post 
Houston Chronicie 
Cleveland Plain Dea 
New Orleans Times 
Baltimore Sun 

1er 
-Picayune 

88 885 
00 R76 
57 50 o 
57 262 
53 885 
48 822 
45 272 
44 007 
43 430 
43 270 

(РФ 

Decyduje treść i forma 
Czasopismo Printers'Ink podaje ciekawe 

informacje o badaniach nad reiUamą praso
wą, przeprowadzonych przez Audits and Sur
veys. Przebadano oddziaływanie czterech róż
nych i różnie uplasowanych reki im w ma
gazynie Life. Stwierdzono: ,,Jeżeli w określo
nym miejscu uplasowane ogłoszenie było sku
teczniejsze niż inne uplasowane w innym 
miejscu, należy to przypisać samemu ogło
szeniu — jego treści i ukształtowaniu — nie 
zaś uplasowaniu". Pismo uważa żądania agen
tów reklamy, by ogłoszenia ich firm plaso
wać np. na tytułowych stronach magazynów, 
za bezsensowne. (Pd) 

Najnowocześniejsza drukarnia 
Najmłodszy dziennik amerykański, wycho

dzący od lutego Arizona Journal, drukowany 
jest w najbardziej nowoczesnych warunkach. 
Tak np. mózg elektronowy służy do rejestro
wania i przygotowania ogłoszeń drobnych. 
Drukuje maszyna o mocy produkcyjnej 30 
tys. egzemplarzy 40-stronicowych na godzinę, 
w tym (Î stron dwubarwnych. Nakład wynosi 
obecnie zaledwie 50 lys. egzemplarzy, lecz 
liczy się na jego pięciokrotny wzrost. 

(Pd) 

Spadek nakładów 
Po słynnym strajku drukarzy szereg ga~et 

nowojorskich wykazuje spadek nakładu New 
York Times miał w kwietniu 0,7% egzem
plarzy mniej sprzedanych niż przed rokiem, 
przeciętny nakład tygodniowy New York He
rald Tribune był o i0"<() niższy aniżeli pól ro
ku wcześniej. Także najwyższy nakiadowo 
dziennik poranny News przyznał się do stra
ty czytelników. (Pd) 

Fuzja 
W wyniku strajku doszło do częściowej 

fuzji dzienników. New York Herald Tribune, 
Chicago Sun-Times i Chicago Daily News 
utworzyły wspólny syndykat Publishers 
Newspaper Syndicate. Ma on przejąć informa
cję zagraniczną dla wymienionych dzienników 
i ponad 2 tys. innych gazet w Stanach, Ka
nadzie i innych krajach. (pd) 

Dalsze osłabienie Hearsta 
Koncern Hearsta zawiadomił o zaprzesta

niu edycji z III kwartałem br. dodatku nie
dzielnego American Weekly. (pd) 

50-Iecie Instytutu Dziennikarstwa 
Graduate School of Journalism przy Uni

wersytecie Columbia obchodziła jubileusz 
50-lecia. Instytut został ufundowany przez 
J. Pulitzera. Z 2.700 żyjących absolwentów 
178 kieruje wydawnictwami prasowymi lub 
redakcjami gazet, kilku jest dziekanami szkół 
dziennikarskich. 78 należy do sztabu redak
cyjnego New York Times, a 10 jest laurea
tami nagrody Pulitzera. (pd) 

Nagrody Pulitzera 
Przyznano je: redakcji Chicago Daily Newsr 

za publikacje na temat kontroli urodzin; 
Hectorowi Rondonowi z Wenezueli za zdję-

10* 
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cie z okresu rozruchów w czerwcu 1Я62 (była 
to już piąta nagroda dla tego zdjęcia); An
thony Lewisowi z New York Times za spra
wozdania o Trybunale Najwyższym USA (Le
wis otrzymał Pulitzera po raz pierwszy w r. 
1955); Hal Hendrixowi z Miami Florida News 
za reportaże z okresu kryzysu kubańskiego; 
Ira Harkey jr. z Pascagoula Chronicie za ar
tykuły o integracji rasowej i rozruchach na 
uniwersytecie Mississipi; karykaturzyście 
Frankowi Willerowi z Des Moines Registeer. 

(pd) 

Zmiany w Mirror-Group 
Mirror-Group otrzymała nowe kierownic

two koncernu. International Publishing Cor
poration (IPC) kontroluje obecnie m. in. 
Daily Mirror Newspapers Ltd., Odhams Press 
Ltd.. George Newnes Ltd., Fleetway Publica
tions Ltd., Kelly-Iliffe Holdings Ltd., Natio
nal Trade Press Ltd. Nowy Sunday Mirror 
(dawniej Sunday Pictorial) ukazuje się w wy
dawnictwie Daily Mirror Newspapers Ltd. 

(pd) 

Nagroda „Emmy" 
Telewizyjnym odpowiednikiem filmowych 

Oscarów jest nngroda „Emmy" przyznawana 
przez amerykańską akademię wiedzy i sztuki 
telewizyjnej. W tym roku po raz pierwszy 
od 1945 pr-'yznana została nie amerykańskim 
lecz angielskiemu twórcy telewizyjnemu: 
R. D. Mac Donaldowi z Londynu za telewi
zyjną adaptację „Wojny i pokoju" Tołstoja. 

(b) 

Parada zbrodni 
Długotrwałe badania programów nadawa

nych przez telewizję amerykańską dla dzieci 
przeprowadziła grupa naukowców z uniwer
sytetu w Stranfordzie. Stwierdzono, że prze
szło połowę tych programów wypełniają wi
dowiska zawierające sceny mordów, samo
bójstw itp. Na sto godzin tego typu audycji 
zanotowano 12 zabójstw, 16 bójek, 15 walk 
bokserskich, 2 uduszenia, 15 strzelanin, 1 cios 
w plecy nożem kuchennym, 4 samobójstwa, 
2 sceny linczu, śmierć pod kopytami konia. 
W raporcie swym uczeni ze Stranfordu 

stwierdzają: „godzina po godzinie, tydzień po 
tygodniu, przed oczyma naszych dzieci od
bywa się parada zbrodni". (b) 

Rekord szybkości 
w przekazaniu informacji 

Podczas czerwcowej konferencji amery
kańskiego związku wydawców gazet w Chi
cago przeprowadzono ciekawy eksperyment 
w zakresie przekazywania informacji przy 
pomocy dalekopisu, satelity „Relay I" i mó
zgu elektronowego. 

Wiadomość przesłana dalekopisem z Rio 
de Janeiro przez UPI została odebrana w Chi
cago, a stamtąd przekazana drogą radiową 
satelicie informacyjnemu ,,Relay I". Satelita 
ten z kolei przekazał wiadomość do stacji od
biorczej Amerykańskiej Komisji Badania 
Przestrzeni Kosmicznej w Nutley, w stanie 
New Jersey. Stamtąd została ona błyskawicz
nie przekazana mózgowi elektrcnowemu 
w miejscowości Camden (New Jersey), który 
„zredagował" składającą się dotychczas 
z wielkich liter wiadomość, pozostawiając je 
jedynie tam tylko, gdzie powinny być. Jed
nocześnie mózg podzielił wiadomość na od
cinki odpowiadające szerokości szpalt w ame
rykańskich gazetach. 

Tak przygotowana wiadomość przekazana 
została centrali UPI w Chicago, a stamtąd 
do redakcji poszczególnych pism w USA. 
W redakcjach taśmę dalekopisową z wyper-
forowaną wiadomością założono na automa
tyczne linotypy i w kilka sekund później 
otrzymano odlane w ołowiu wiersze. 

Cała procedura powyżej opisana nie trwała 
nawet minuty. Zdaniem rzeczoznawców po
wyższy wypadek nie ma precedensu, jeśli 
chodzi o szybkość przekazywania informacji 
w nowoczesnej technice. (sd) 

SZWAJCARIA 

Eksport prasy 
Prasa szwajcarska nie szczyci się wyso

kimi nakładami, natomiast nawet bardzo ni
skonakładowe gazety przenikają poza granice 
kraju: 

nakład 
ogółem wydanie 

zagrań. 

13 470 
3 703 
2 292 
1 567 
1 508 
1 436 
1 194 

859 
167 
124 

°/o 

Neue Zürcher Zeitung 
Journal de Genève 
Basler Nachrichten 
Gazette de Lausanne 
National-Zeitung 
11 Lavoro 
Tribune de Genève 
Tat 
Neues Winterthurer Tageblatt 
Fögl Landin 

73 320 
13 131 
20 467 
17 060 
61 186 
17 087 
60 559 
33 035 
2 546 
2 332 

18,3 
28,2 
11,2 
9,2 
2,5 
8,4 
2,0 
2,6 
6,6 
5,2 

(pd) 

WŁOCHY 

Czy radio jest luksusem? 
Dlaczego 5 milionów rodzin włoskich — 

taką ilość wskazały badania przeprowadzone 
przez agencję „Doxa" — nie posiada radio
odbiorników? Poszukiwanie odpowiedzi na to 
pytanie przy pomocy badań ankietowych wy
kazało, że na obecną sytuację złożyły się co 
najmniej trzy powody: 

1. Główny — to brak pieniędzy na zakup 
nawet najtańszego aparatu radiowego, co 
szczególnie jaskrawo ukazuje się na południu 
Włoch. Radia nie posiada w Kalabrii 65% 
rodzin, na Sycylii — 62%, około 50% w Kam
panii i Sardynii. Ale i na północy, w Lom
bardii, 20% rodzin jest bez radia. 

2. Okazało się następnie, że około 10% 
rodzin spośród pozbawionych radia jest rów
nocześnie pozbawionych elektryczności i także 
z tego powodu nie kupuje radioodbiorników. 
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3. Wreszcie — wyksz ta łcen ie . 91% rodzin 
pozbawionych radia to równocześnie anal fa
beci lub ludzie ty lko z wyksz ta łcen iem pod
s t a w o w y m , żyjący w izolacji k u l t u r a l n e j 
(70% z nich nie czyta nawe t gazet) . 

P o tych wyjaśn ien iach staje się zrozu
mia łe dlaczego na py tan ie pos tawione w ty 
tule te j no ta tk i , zadawane także a n k i e t o w a 
n y m Włochom — 35% odpowiedziało, że radio 
jes t luksusem. (k) 

Ochrona zawodu 
P a r l a m e n t przyjął us tawę o ochronie za

wodu dz ienn ikarsk iego . Używać ty tu łu dzien
n ikarza i w y k o n y w a ć zawód mogą j edyn ie 
za re j e s t rowan i zawodowi dziennikarze oraz 
publicyści , czynni w innych zawodach lecz 
sys t ematyczn ie publ ikujący . • (pd) 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ 

Telewizja 
P a r l a m e n t w Abidżanie ra ty f ikował uchwa

łę o powołaniu do życia pańs twowego s towa
rzyszenia dla s tworzenia w tym kra ju radia 
i telewizji . Nowe s towarzyszenie pod nazwą 
RTI rozwijać będzie swą działalność pod pa 
t r o n a t e m min i s t e r s twa informacj i . (th) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

Uroczysty obchód w Moskwie 
Dnia Prasy Radzieckiej 

Tegoroczne święto p rasy radzieckiej mia ło 
szczególnie u roczys ty cha rak t e r . Na podium 
w sali Ko lumnowe j Domu Związków zasiedli 
w dn. 4 ma ja : min is te r k u l t u r y ZSRR E. Fu r -
cewa, prezes Związku Dziennikarzy ZSRR, 
nacze lny r e d a k t o r Praicdy P . Sa t iukow, p r e 
zes P a ń s t w o w e g o Komite tu do sp raw k ine 
matograf i i A. Romanow, prezes Pańs tw. Ko
m i t e t u do s p r a w radia i teiewizji M. Char ła -
mow, gen. d y r e k t o r TASS D. Gor iunow, 
członkowie КС KPZR: L. Iiiiczow. W. Snas t in , 
A. Jegorow. r edak to rzy cen t ra lnych i m o 
skiewskich gazet i czasopism. 

Okolicznościowy referat wygłosił r e d a k t o r 
Izwiestij A. Adżubej , po czym nastąpi ło w r ę 
czenie dz ienn ikarzom-publ icys tom z zakresu 
zagadnień międzynaroclowycii nagród im. W. 
Worowskiego w postaci dyp lomów i medal i . 
Na zakończenie uroczystości pos tanowiono 
wys łać do КС KPZR pismo, w k t ó r y m obecni 
zapewnil i Komi te t Cen t ra lny i osobiście N. S. 
Chruszczowa. że wytężą wszystkie swoje siły, 
całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby speł
nić zlecone im zadania i nie zawiodą zaufa
nia okazywanego im przez par t i ę i n-.iród. 

(sg) 

Wyższe ceny gazet 
Od 1 czerwca c e n y dz ienn ików wzros ły 

o 25% do 50 l i rów za gazety wie lkomie j sk ie 
(8 i więcej s t ron) , do 40 l i rów za dz iennik i 
sześciostronicowe i do 35 l i rów za cz t e ros t ro -
nicowe. (pd) 

WIELKA BRYTANIA 

Reklama prasowa wzrosła 

Statistical Review of Press Advertising 
ogłosiła zes tawienie w p ł y w ó w r e k l a m o w y c h 
(w tys . funtów): 

1962 

44 290 
6 694 

21 163 
15 203 
5 835 

35 010 
5 5 9 У 
Г> 141 

_:_ 0'0 

1- 9 25 
— fi.53 
-г 5.4(i 
— 1.74 
— 1,41 
+ 1.89 
+ 4,02 
1 8,12 

-'- 3,94 

(Pd) 

Kosmonauci radzieccy 
do dziennikarzy w dniu ich święta 
W związku z dniem prasy kosmonauci r a 

dzieccy wys tosowal i do zarządu Związku 
Dziennikarzy Radzieckich w dniu 4 maja pi
smo nas tępujące j t reści : 

DO PRACOWNIKÓW PIÓRA 
Wiele książek i broszur, ale znaczn i 3 wię

cej a r t y k u ł ó w zostało poświęcone poko jowe
mu opanowan iu Kosmosu przez naród ra
dziecki . Dziennikarze zawsze odprowadza l i 
nas , g d y ś m y się udawal i w nadobioczną dal, 
dz iennikarze spo tyka l i nas również, gdyśmy 
powracal i na ziemię. 

Prasa radziecka, radio i telewizja szcze
gółowo opowiedzia ły mil ionom ludzi o boha 
t e r sk ie j p racy wielu k o l e k t y w ó w uczonych, 
inżynierów, t e chn ików i robo tn ików, k tó rzy 
zbudowal i r ak ie ty i s t a tk i kosmiczne. Rze
czowe obcowanie k o s m o n a u t ó w z dz iennika
rzami przerodzi ło się w ścisłą przyjaźń i każ
dy z nas. kosmonau tów, stał się w pewne j 
mierze ko responden tem, z ochotą pisząc dla 
gazet i czasopism wspomnienia o swych prze
życiach. Za poś redn ic twem prasy radzieckie j 
dzie l i l i śmy naszą radość z mi l ionami ludzi na 
ca łym świecie. 

Toteż dzisiaj , w Dniu Prasy , k tó ry obcho
dzony jest w t rzy tygodnie po Dniu Kosmo-
nau tyk i , gorąco p o z d r a w i a m y całą ko rpo ra 
cję dz iennikarską . Życzymy Wam, drodzy 
p racownicy pióra, wierni pomocnicy nas~ej 
wielkie j pa r t i i leninowskie j , nowych sukce
sów twórczych w te j wielkie j i t r u d n e j dzia
dzinie. 

J. Gagar in , G. Titow, A. Nikoła jów 
P . Popowicz . 

(sg) 

Ogólnomoskiewski konkurs 
na reportaż i wywiad 

W Moskwie zakończył się II ogó lnomo
skiewski k o n k u r s na naj lepszy repor taż i w y 
wiad. K o n k u r s ten ogłosił moskiewski od-

1961 

Londyńsk ie dzienniki po ranne 40 540 
Londyńsk ie dzienniki wieczorne 7 451 
Gazety niedzielne 20 067 
Dzienniki p rowinc jona lne 15 472 
Tygodn ik i p rowinc jona lne 5 918 
Magazyny 34 361 
Czasopisma fachowe 5 379 
Czasopisma gospodarcze 4 757 

133 945 139 205 
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dział Związku Dziennikarzy ZSRR. Jury przy
znało jedną nagrodę pierwszego stopnia, 
trzy — drugiego, trzy — trzeciego. Poza tym 
sześć wyróżnień oraz specjalne dyplomy dla 
redakcji Prawdy i tygodnika Niedziela za 
ich wielki wkład w rozwój tych gatunków 
dziennikarskich. (sg) 

Dynamika wzrostu 
nakładów gazet w ZSRR 

Na 1 stycznia 1963 jednorazowy nakład 
gazet w Związku Radzieckim wyniósł 77 mi
lionów egzemplarzy. Ciekawe dane o dyna
mice wzrostu jednorazowego nakładu przy
tacza Süivietskaja Pieczat'. Otóż w 1913 r. na-
kład ten wynosił 3,3 min egz.; w 1925 — 
8 min; w 1940 — 38,4 min; w 1955 — 48,7 min; 
w I960 — 68 min i w 1962 r. — 77 milionów 
egzemplarzy. 

Interesujące są również liczby dotyczące 
wzrostu nakładów gazet centralnych. W lu
tym 1921 r. Lenin w artykule pt. ,,0 pracy 
narodowego komisariatu oświaty" przytoczył 
dane o ówczesnym nakładzie Prawdy (27>0 tys. 
egz.) i lzwiesiij (350 tys. egz.). Obecnie na
kład Prawdy wynosi (i.7 min egz., a Izwie-
stij — 5,4 min. Największą dynamikę wzrostu 
wykazują gazety ws/eehzwiązkowe. W 1940 r. 
miały one jednarazowy nakład w wysokości 
8.7 min egz., wr 1960 — 23,5 min, a w 1962 r.— 
31 milionów egzemplarzy. (sg) 

Nakłady tygodników 
i innych czasopism w ZSRR 

Ogólny jednorazowy nakład partyjnych 
czasopism; Komunist , Agitator, Partijnaja 
Żizń i Politiczeskoje Samoobrazowanie — wy
nosi ponad 2,5 min egzemplarzy. 

Co się tyczy czasopism charakteru ogól
nego (prócz codziennych), to wychodziło ich 
w 1S62 r. ogółem 4055, o łącznym nakładzie 
rocznym w wysokości 897 min egzemplarzy. 
Ilość czasopism politycznych, społeczno-go-
spodarczych, literacko-artystycznych i popu
larno-naukowych wzrosła w 1962 r. do 979, 
z rocznym nakładem 657,8 min egzemplarzy. 

W niezwykłym tempie rosną nakłady cza
sopism masowych. Rabutnica drukuje obecnie 
jednorazowo 4 min egz., Krestijanka — 3,2 
min. Ogoniok — 1,87 min i Krokodil — 1,7 mi
lionów egzemplarzy. {sg) 

Gdzie się drukują 
„Prawda" i „Izwiestia"? 

Tylko trzecia część nakładu Prawdy dru
kuje się w Moskwie, reszta zaś na prowin
cji. Z matryc, dostarczanych samolotami, 
Prawda drukowana jest w 28 miastach, od 
Leningradu do Symferopola i od Mińska do 
Władywostoku. Jednakże nawet w oddalo
nych miastach Syberii, gdzie różnice czasu 
wynoszą w porównaniu z czasem moskiew
skim od kilku do 10 godzin, prenumeratorzy 
otrzymują ją tego samego dnia, co miesz
kańcy Moskwy. 

Również Izwiestia drukują tylko 1,6 min 
egzemplarzy w Moskwie, a resztę — w 27 
miastach na obszarze ZSRR. [sg) 

320 tys. egzemplarzy 
w ciągu godziny 

Prawdopodobnie nie wszyscy czytelnicy 
Izwiestij zauważyli, że w marcu br. Izwie
stia przestały się drukować w zakładach gra
ficznych wydawnictwa Prawda. Mają one te

raz własną drukarnię, wyposażoną w nową 
rotacyjną maszynę „Plamag" (produkcji 
NRD), której cztery sekcje wypuszczają 
w ciągu jednej godziny 320 tys. egzemplarzy 
czterostronicowych gazety. Do kompletu 
agregatu rotacyjnego ,,Plamag" należy także 
stereotypownia z aparaturą odlewniczą 
i szybkobieżnymi frezerkami. 

Jeszcze w tym roku drukarnia Izwiestij 
otrzyma z NRD drugą maszynę rotacyjną 
,,Plamag", a ze Szwajcarii nowy sześciobęb-
nowy rotacyjny agregat ,,Wifag". Agregat ten 
umożliwi drukowanie fotoilustracji i rysun
ków w 4 kolorach. (sg) 

Radio Moskwa 
Moskwa nadaje codzień 16 audycji pt. 

,,Ostatnie wiadomości". Redakcja ,,Ostatnich 
wiadomości" — to wielkie centrum informa
cyjne, które koncentruje u siebie i natych
miast nadaje mieszkańcom kraju najważniej
sze społeczno-polityczne nowości z kraju 
i z zagranicy. W redakcji O. W. pracuje 140 
dziennikarzy: redaktorów, reporterów, ko
mentatorów i sprawozdawców. Radio Moskwa 
posiada własnych korespondentów w więk
szych miastach ZSRR, a także za granicą — 
w Pekinie, New Delhi, Dżakarcie, Hanoi, Ber
linie, Bonn, Paryżu, Londynie, Nowym Jor
ku itd. 

W rozmaitych porach doby w przeciągu 
3 godzin radio Moskwa nadaje systematycznie 
audycje ,,DIa tych, którzy znajdują się na 
morzu", a kilka >. r</y dziennie — audycje dla 
słuchaczy za granicą w 41 językach obcycn 
i w 10 językach narodów Związku Radziec
kiego, (sg) 

Telewizja w ZSRR 
W Związku Radzieckim funkcjonuje 130 

centralnych stacji TV, z których 42 zostały 
zbudowane już w ciągu bieżącej 7-latki. Poza 
tym istnieje 250 stacji przekaźnikowych. 
Transmisje telewizyjne oglądane są na więk
szości terytorium Związku Radzieckiego przez 
90 milionów ludzi. 

Obecnie transmisje z Moskwy odbiera 56 
dużych miast w kraju. W 1%5 r. linie prze
kaźnikowe połączą Tbilisi, Erywan i Baku 
z moskiewską stacją TV. 

W tym roku otwarte będzie 10 nowych 
centralnych stacji nadawczych, mianowicie 
w Krasnowodzku, Leninogorsku, Magnitogor
sk^ Kurhanie, Melitopolu, Nachiczewaniu, 
Szawlach, Archangielsku, Czycie i Jakucku. 

(sg) 

Telewizja 
trójwymiarowa i kolorowa 

W Związku Radzieckim wprowadzono do 
celów naukowych telewizję trójwymiarową 
i kolorową skonstruowaną przez specjalistów 
z Leningradu. Daje ona całkowite złudzenie 
realności obrazu. Będ ;ie ona służyć studen
tom medycyny przy obserwacji skomplikowa
nych operacji chirurgicznych, biologom kon
trolującym stan zwierząt doświadczalnych za
mkniętych w specjalnych pomieszczeniach, 
chemikom badającym przebieg reakcji. 

Kamera transmisyjna zaoprtrzona jest 
w 2 obiektywy, które dają wrażenie trójwy
miarowości oraz dwa bloki elektroniczne dzię
ki którym obraz przekazywany jest w ko
lorach. Kamera- jest zdalnie kierowana. Ope
rator, znajdujący się przed tablicą ro7dzielczą 
może dowolnie ją obracać, zbliżać lub odda
lać od obiektu za pomocą specjalnych urzą
dzeń, (th) 
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Program dwujęzyczny 

Po Taszkiencie i Tallinie otrzymało Tbilisi 
urządzenia do nadawania jednocześnie progra
mu telewizyjnego w dwóch językach, tym ra
zem w rosyjskim i gruzińskim. (pd) 

140 tysięcy listów 

W czterech pierwszych miesiącach br. 
Prawda otrzymała 141,5 tys. listów od czytel
ników, (pd) 

9 milionów telewizorów 
Ogółem zgłoszonych jest obecnie 9 milio

nów telewizorów. Codziennie podłącza się oko
ło 5 tys. nowych odbiorników. (pd) 

Perspektywy telewizji 
W ciągu najbliższego dziesięcio- piętnasto

lecia moskiewskie studio telewizyjne będzie 
nadawało 5—6 programów. Większość studiów 
przejdzie na nadawanie dwóch programów. 

(pd) 

Nakłady książek w ZSRR 

Oto kilka danych z pokrewnej prasie dzie
dziny: 

Jeśli chodzi o ilość wydawanych książek. 
Związek Radziecki zajmuje pod tym wzglę
dem pierwsze miejsce w świecie. Corocznie 
wydaje się tam ponad miiiard egzemplarzy 
nowych książek, co stanowi piątą część cf.łej 
światowej produkcji. W 1962 r. wydane zo
stało 1,249 min egzemplarzy, czyli o 129 min 
więcej, niż w 1961. Tytułów zaś wyszło 79.140, 
czyli o 5 tys. więcej, niż w 1961 r. 

Poczesne miejsce w pracy wydawnictw 
radzieckich zarówno pod względem nakładów 
jak i tytułów, zajmuje literatura polityczna 
i społeczno-gospodarcza. W ub. roku tego ty
pu książek wyszło 11.099 tytułów o łącznym 
nakładzie 229 min egzemplarzy. W dużych 
także nakładach wychodzą dzieła klasyków 
marksizmu-leninizmu. Drugie 30-tomowe wy

danie dzieł K. Marksa 1 F. Engelsa wyszło 
w 150 tys. egzemplarzy, zaś ostatnie wydanie 
kompletne dzieł Lenina w 55 tomach — w na
kładzie 220 tys. egzemplarzy. Podkreślić na
leży, że ogólny nakład dzieł Lenina wyda
nych w Związku Radzieckim przewyższył 316 
min egz., przy czym dzielą te drukowane były 
w 64 językach narodów ZSRR i w 29 językach 
obcych. 

W 1962 r. wydane było 7729 tytułów książek 
z zakresu literatury pięknej w ogólnym na
kładzie 354 min egzemplarzy. Jest to osiem 
razy więcej niż w 1940 r. i dwukrotnie więcej 
w porównaniu z nakładem w 1950 r. Książek 
z zakresu zagadnień rolniczych w 1940 r. wy
szło 4127 o nakładzie łącznym 23.9 min egz.. 
a w 1962 — 7719 o nakładzie 47,6 milionów 
egzemplarzy. (sg) 

Dziennikarze 
w Radach Najwyższych 

W Radach Najwyższych piętnastu Republik 
Związku Radzieckiego zasiada 53 zawodowych 
dziennikarzy, pracowników prasy i radia. Naj
więcej, bo 6 — w Uzbekistanie i Litwie, po 
5 — w Gruzji, Azerbajdżanie i Armenii, 4 — 
w Tadżykistanie, po 3 — w Kirgizji, Mołdawii. 
Łotwie i Białorusi, po 2 — w Rosji, Ukrainie, 
Kazachstanie, Turkmenii i Estonii. Jedynie 
w Republice Karelo-Fińskiej — nie wybrano 
ani jednego dziennikarza. (sg) 

Uniwersytet korespondentów 

Istniejący od przeszło dwu lat w Moskwie 
uniwersytet korespondentów robotniczych 
miał przez ten czas już przeszło 600 słuchaczy. 
Wykładowcami są dziennikarze, profesorowie 
Uniwersytetu Moskiewskiego i Wyższej Szko
ły Partyjnej. Z jego1 czterech wydziałów: ga
zet miejskich, radia, telewizji i prasy tereno
wej ten ostatni miał najwięcej słuchaczy. 
Ukończyło go 330 korespondentów robotni
czych. Program przewiduje również liczne za
jęcia praktyczne i tak np. w okresie dwu lat 
nauki, słuchacze wydziału telewizji opraco
wali przeszło 600 reportaży filmowych. 

(k) 



РЕЗЮМЕ 

Элигий К о з л о в с к и й : Подпольная печать Январского восстания 1861—1864 г. 
Автор рассматривает положение проведенных доныне исследований по вопро

сам истории подпольной печати в период восстания 1863 г., которое, по его сло
вам, „было замечательным явлением в истории XIX столетия". Проведенные до 
сих пор исследования занимались главным образом вопросом количества отдель
ных заглавий и номеров, а также численности редакционных коллективов, но не 
касались политических и идеологических вопросов. В настоящей статье, при об
суждении истории печати в период до восстания, этим вопросам уделяется осо
бое внимание, так как они, в конечном результате,' имели сильное влияние на 
определение идеологической программы восстания. 

Основной деятельностью печати 1861 г. является борьба с революционными 
настроениями среди крестьян и внушение читателям, что они являются резуль
татом царской пропаганды. Эта печать не высказывается за вооруженную барьбу, 
а скорее за бездеятельное сопротивление власти, а также за использование ме
роприятий правительства для укрепления единства народа. Только в конце 
1861 г. наступает некоторая перемена. Первой газетой, которая отказалась от 
какого-лубо сотрудничества с захватчиком, является „Побудка", вскоре за ней 
последовалрт и другие газеты. В 1862 году наступает бурное количественное раз
витие печати. События этого года решающим образом обуславливают также опре
деление ее идеологического облика. 

Автор особое внимание уделяет нижеследующим вопросам, часто обсуждав
шимся в то время на страницах газет, а именно: раскрепощению крестьян, по
мощи других держав, а также сотрудничества с европейским революционным 
движением. Неизбежность и необходимость вооруженной борьбы является 
основным мотивом всех газетных полемик. Согласно идее Костюшко: „завоева
ния независимости собственными силами", подпольная печать отвергает помощь 
Западных держав и не верит в нее, сильно подчеркивая, с другой стороны, не
обходимость сотрудничества с русской революционной демократией и с „русским 
народом". Сильный отзыв находит в печати также вопрос самостоятельности 
Украины и Литвы. 

В заключении автор утверждает, что подпольная печать 1861—1862 г. г. 
сыграла передовую роль в политическо-идеологическом восстании польской об
щественности в период, предшествовавший событиям 1863—64 г. 

А. Б е р е ж н о й : „Наш путь" — газета московских большевиков 
В течение последних лет историческая советская литература обогатилась ря

дом чрезвычайно ценных, основанных на богатых материалах и подробно раз
работанных публикаций о началах большевистской печати. 

На них ссылается также и настоящая статья, подчеркивающая огромные за
слуги Ленина в области развития большевистской, и вообще передовой, русской 
печати, особенно в краковско-поронинский период его деятельности. Ленин 
(кроме участия, которое он принимал в редагировании „Правды") был также 
инициатором и активным сотрудником органа московских большевиков „Наш 
путь". Первый номер этой газеты появился 25-го августа (7-го сентября) 1913 
года, несмотря на преследования царских властей. Его жизнь была коротка. 

Беспрестанные преследования, аресты редакторов, беспощадное вмешатель
ство цензуры, конфискация статей, а даже целых номеров, привели в конце 
концов к тому, что 12-го сентября 1913 года — после выпуска 16-ти номеров — 
газета пала. 
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Автор обсуждает содержание отдельных номеров ,а также историю этой га
зеты, используя богатый и чрезвычайно интересный материал. Несмотря на свою 
кратковременную жизнь, „Наш путь" сыграл важную роль в революционной 
борьбе русского пролетариата. О том, какое огромное было его участие в деле 
мобилизации рабочего класса, свидетельствует факт, что на его закрытие 90.0G0 
рабочих Москвы ответило забастовкой. Падение „Нашего пути" стало толчком, 
для еще более усиленной борьбы русского пролетариата с царизмом и буржуа
зией. 

А. Д з е р ж а н к а , С. С у х о н ь, 3. Ж а р н е ц к а я : Из предварительных иссле
дований психологического аспекта газетной рекламы 

Реклама изменяет свою функцию в зависимости от строя и совокупности про
изводственных отношений; а так как она обусловлена многочисленными факто
рами, то ее следует рассматривать с различных точек зрения. Кроме экономи
ческих и социологических факторов, в ней можно выделить также психологи
ческие элементы. 

Коллектив психологов, который по поручению Печатоведческого центра пред
принял исследования над психологическим аспектом газетной рекламы, выдви
нул, в качестве основного объекта своих розысков — информационно-мотиви
рующие элементы. Для этой цели были подвержены тщательному анализу 
суждения людей, занимающихся рекламой и несущих ответственность за над
лежащее ее ведение, выбранных по жребию из 30 образцовых краковских 
учреждений. 

При этом был использован разработанный коллективом, опросный лист, по
зволяющий выделить следующие элементы проблематики: а) предмет и способ 
ведения рекламы; б) задачи, поставленные рекламе применяющим ее предприя
тием; в) критерии эффективности применяемой рекламы; г) понимание (дефини
ция) рекламы и объем знаний, обоснованный на литературе обсуждаемого пред
мета; д) степень использования газетной рекламы и оценка последней. Так как 
газетная реклама является одной из многочисленных форм рекламы, то е следует 
рассматривать на фоне других ее видов и форм. Исходя из этого положения, 
только последний вопрос опросного листа зондировал мнение опрашиваемых 
лиц о газетной рекламе. 

На основании полученных ответов были проведены последующие анализы 
нижеприведенных вопросов: а) тип предприятия; б) лица, ответственные за ре
кламу; в) дефиниция рекламы; г) предмет рекламы; д) функция и задачи ре
кламы; е) клиент в глазах ведущего рекламу; ж) место и роль рекламы. 

Следующая стадия исследований по вопросу психологического аспекта ре
кламы будет состоять в выслеживании смежных точек между автором рекламы 
и ее адресатом, а также в анализе мотивов поведения лица, воспринимающего 
рекламу. 

Ришард Д и о и и з я к: Общественная обусловленность восприятия и эффек
тивности газетной рекламы (предварительные результаты исследований) 
В 1962 году Социологическая секция Печатоведческого центра предприняла 

исследования в области социальной обусловленности восприятия и эффектив
ности газетной рекламы. Они входят в состав более широко намеченных ком
плексных работ по социологическим, психологическим, лингвистическим и пе-
чатоведческим вопросам, являющихся первыми этого рода в Польше. 

Газетная и телевизионная реклама, а также радио- и кинореклама являются, 
в более широком масштабе, инструментом экономической политики всего лишь 
около восьми лет. Это, главным образом, торговая реклама; в значительно 
меньшей степени она занимается вопросами услуг и труда. Преобладающей яв
ляется реклама информационного характера; часть реклам, кроме передачи 
информации, старается также склонять к покупке определенных товаров. 

В настоящей статье рассмотрены предварительные результаты исследований 
в области воспринятая и эффективности газетной рекламы в г. Кракове, про
веденных методом опроса репрезентативной группы людей возрастом от 18 до 
65 лет (800 человек), выбранной среди жителей этого города в качестве образца. 

Целью исследований являлось определение объема читательской массы газет 
и журналов, в том числе читателей реклам, затем — исследование заметности 
реклам и их запоминания опрашиваемыми лицами. Применен был метод опроса 
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с демонстрацией реклам. Необходимо было также определить, какого типа ре
клама предпочитается определенной группой информаторов. Чтение, восприятие 
и запоминание реклам, а также оценка их эффективности рассматриваются 
с учетом определенного порядка потребностей и вкусов опрашиваемых. 

75,7'Vo опрашиваемых замечает прессовую рекламу (газеты читает 93,91%, 
а журналы — 82,80%), 54,1п/о запоминает когда-то замеченные либо прочитанные 
рекламы. Подробно читает рекламы 56,2% из тех, которые вообще замечают ре
кламы (т. е. 75,7%). 93,8% опрашиваемых считает, что реклама необходима также 
в условиях строящегося социализма (хотя многие критически высказываются 
как о ее форме, так и содержании,). 

Восприятие, чтение и запоминание рекламы не обуславливается ее формой 
(текст либо рисунок, размеры, способ верстки на листе). Решающим условием 
является то, какие общественно признанные достоинства выдвигает эта ре
клама, причем достоинства эти различны для разных групп информаторов. Пол
ная разработка результатов исследований будет опубликована в особом томе 
Библиотеки Печатоведсния, издаваемой Печатоведческим центром в г. Кракове. 

Кристина С т е н п и н с к а я : Опровержения в печати, радио, телевидении 
и кинохронике 

Автор расматривает вопрос, возникший в практике газетного дела, а имен
но: возможно и необходимо ли применение в печати социалистических стран 
учреждения опровержения — установившегося и развившегося в условиях дру
гого общественного строя, если же так, то в каком объеме и в какой форме. 

Ввиду скудности существующей литературы из области газетного права 
в Польше, автор включила в свою статью обширный сравнительный мате
риал, желая наглядно сопоставить законоустройство, судебную процедуру, 
а также суждения теоретиков права в капиталистических (между прочим, во 
Франции и Великобритании) и в социалистических странах. Обсуждая вопросы 
учреждения опровержений в польской печати, она исходит из того — должен ли 
остаться в силе декрет о газетном праве от 1938 года, либо же нет. 

Автор признает, что по многим причинам часть положений декрета от 1938 
года следует считать далее действующими, однако же, по ее личному мнению, 
регулированное этим декретом учреждение опровержений не должно приме
няться в настоящих условиях. Кроме того, она высказывает несколько собствен
ных замечаний относительно нормативного решения в будущем этого вопроса 
de lega ferenda. 

Ежи П а ж и н с к и й : Пресса и газетные работники в проекте Уголовно-про
цессуального кодекса 

В дискуссии, которая в настоящее время ведется над проектом Уголовно-
процессуального кодекса, настоящая статья является голосом газетного работ
ника, так как проект определяет значительное число вопросов, непосредственно 
либо посредственно связанных с газетным делом и журналистикой. Рассматри
вая действующие доныне законы относительно прессы, газетной критики и жур
налистики, автор объясняет, какими материалами располагала кодификационная 
комиссия и какие заключения она из них извлекла. 

Принимая теоретическое различие между газетними преступлениями sensu 
largo и sensu stricto, автор уделяет более широкое внимание вопросам критики 
(в особенности газетной критики) с точки зрения уголовного права. Кроме того, 
он подчеркивает особое влияние в этой области современной теории социали
стического уголовного права, представленной, между прочим, Ежи Савицким 
в его труде „Защита чести и свобода критики", влияние теоретических вглядов 
относительно нормативных концепций, заключенных в проекте Уголовно-про
цессуального кодекса. Одновременно он высказывается за ограничение уголов
ной ответственности в случаях газетных преступлений sensu stricto, 

Роман И н г а р д е н : Леопольд Блауштейн — теоретик радио и фильма 
Настоящая статья является продолжением начатого Печатоведческим цен

тром цикла под заглавием „Из традиций польского печатоведения'', в котором 
обсуждается вклад различных дисциплин в науку о средствах массового воз-
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действия, и то еще до времени, когда печать, радио и телевидение стали пред
метом заинтересованности печатоведов. 

О Леопольде Блауштсйне (1905—1941), философе и психологе, ученике Кази
мира Твардовского, о его значении для репрезентированной им дисциплины 
и о связанных с ним надеждах пишет один из его учителей — Роман Ингарден. 

Отрывок труда Л. Блауштейна „Одинокий слушатель или радиопублика" пе
репечатан с конспективного издания его более обширного труда „О восприятии 
радиопередачи", опубликованного в Варшаве Исследовательским бюро Польского 
Радио в 1938 году. 

В этом отрывке автор рассматривает характерные различия между радио-, 
кино- и театропуоликой (между прочим, он намекает также и о читателях пе
чати) и обсуждает связанный с ними вопрос коллективного восприятия, а также 
влияния последнего на индивидуальное эстетическое переживание. Эти вопросы 
являются введением в область исследования мотивировочных связей между от
дельными личностями, — коллектив которых составляет публику. 

Ежи К у б и н: Радио в капиталистическом строе 
Автор представляет зависимость содержания радиопрограммы от общественно-

политического строя и культурного уровня слушателей. Он утверждает, что 
основные идейно-политические взгляды обусловлены принадлежностью к той 
либо иной финансовой группе. В своих утверждениях он ссылается на научный 
материал, полученный в результате исследовательских социологических работ, 
между прочим, Ф. Лязарфельда, К. Мертона, И. Яновица и других. 

Аналогичные факторы обуславливают уровень развлекательных программ. 
Если радиовещание располагает фондами из государственного бюджета, то оно 
может свободно составлять свой репертуар, если же оно опирается на доходы из 
продажи времени для рекламы — то вся программа подчиняется этим факто
рам. Многие, исследующие этот вопрос американские научные работники утвер
ждают, что радиопрограммы Соединенных Штатов служат меньшинству. 

Данута Ч а у д е р н а : Читатели журналов в ФГР 
Автор представляет положение и тенденции читательской массы печати 

в ФГР, заимствуя данные из отчетов Объединения Арбейтсгемейншафт Лезер-
анализе, ведущего исследования для 44 заглавий общим тиражом в 26,5 миллио
нов экземпляров, с 1954 года с одногодными промежутками. Непосредственной 
целью этих работ является повышение эффективности воздействия газетной ре
кламы. Кроме того, читатель получает сведения относительно популярности от
дельных журналов и о структуре отдельных кругов их читателей. 



SUMMARIES 

Eligiusz K o z ł o w s k i : Clandestine Press in the January Uprising of 1861—64 
The author beginns by describing previous historical studies of the clandestine 

Polish press in the period of 1863 Uprising — "an extra ordinary phenomenon in 
the whole XIX-th century history". He claims that all previous studies were con
cerned solely with establishing the exact number of newspapers, circulations, and 
editing groups, but paid no attention to their political and ideological denominations. 
The present paper, dealing with the history of the press prior to the actual Uprising, 
concentrates just on the issues of content — an important factor in the final cry
stallization of the ideological programme of the Uprising. At first the main tendency 
of the 1861 press appears to be its strong opposition to the revolutionary sympathies 
of the paesants. The newspapers seek to explain them away as the outcomes of 
tsarist propaganda. Press of that period is opposed to all armed struggle; it advocates 
instead passive resistance and a method of profiting by the faults of the Russian 
government in order to consolidate the nation. At the close of 1861 there comes 
about a change. First "Pobudka" ("The Reveille") completely renounces the pro
gramme of collaboration with the invader. Other newspapers follow suit. The year 
of 1862 sees a rapid quantitative development of the press, and its events have 
a decisive influence on the ideological attitude of the newspapers. The author under
lines the following problems as those, which most often appear in the newspapers 
of that time: abolition of serfdom, the aid from great powers, and collaboration 
with revolutionary movements of Europe. The thesis of inevitability and necessity 
of armed struggle is the main theme of the whole newspaper campaign. In 
accordance with Kościuszko^ principle of ''winning national independence with 
nation's own resources" the clandestine press renounces all hope of the aid from 
the Western powers and stops counting upon it. Insted it stresses strongly the 
necessity of collaboration with the revolutionary Russian democracy and "Russian 
people". Also widely discussed in the press is the issue of Ukraine's and Lithuenia's 
independence. 

In concluding remarks the author asserts that the clandestine press of 1861—62 
played a great part in the political and ideological education of the Polish society, 
prior to the events of 1863—64. 

A. B i e r e ż n o j : "Nasz Put" ("Our Way") — the newspaper of Moscow Bolsheviks 
Historical Soviet literature has grown recently by a number of very valuable 

publications, based on numerous historic materials, thoroughly elaborated, dealing 
with the origins of Bolshevik press. 

The present paper, referring to those publications, stresses great importance of 
Lenin in development of Bolshevik, and the whole progressive Russian press. 
especially during his Cracov—Poronin phase of activity. Lenin (apart from his role 
in editing "Prawda" ("The Truth")) initiated and actively collaborated with the organ 
of Moscow Bolsheviks "Our WTay". First issue of this daily newspaper, in spite of 
tsarist persecution, appeared on August 25 (September 7) 1913. The life of this paper 
was short. 

Constant persecutions, imprisonment of editors, brutal censorship, confiscations 
of articles and even of the whole issues, brought the downfall of the newspaper 
on September 12, 1913, after the appearance of 16 issues. The author analyses 
content of the paper as well as its short history, drawing from some very interesting 
archivistic materials. In spite of its short-lived existence, "Our Way" played a great 
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part in the revolutionary struggle of Russian proletariat. How great was its role 
in mobilisation of working class shows the fact that its liquidation caused the strike 
of 90 000 workers of Moscow. The downfall of "Our Way" stimulated the Russian 
proletariat to an even more intensive struggle against tsarism and bourgeoisie. 

A. D z i e r ż an к a, S. S u c h o ń , Z. Ż a r п е с к а : Preliminary studies in psy
chology of newspaper advertising 

Advertising changes its function according to the type of economic system and 
relations of production involved. Being a pheromenon conditioned by various 
factors — it should be considered from various points of view. Besides economical 
and sociological aspectes there is also to be distinguished a psychological aspect of 
advertising. 

A team of psychologists, which has undertaken the study of psychology of news
paper advertising for the Press Research Centre in Cracov, decided to concentrate 
on — in their opinion — the main issue: informative and persuasive elements of 
advertising. To that end, content analysis of the statements of all persons responsible 
for advertising activities in a random sample of 30 Cracovian institutions, has been 
performed. 

A set of questions, especially elaborated to that end, has been used for interviewing 
purposes, and the answers obtained helped to distinguish farther problems: a) the 
objects and methods of advertising accepted, b) aims ascribed to advertising by each 
of the institutions concerned, c) their criteria of effective advertising, d) the meaning 
(definition) of advertising accepted, and the amount of scientific knowledge on the 
subject, e) newspaper advertising consciousness, and evaluation of this type of 
advertising possessed. As newspaper advertising is but one particular type among 
many, it should be only considered in comparison with the others. Working on that 
assumption, only one (last) question of the questionary was concerned with the attitude 
of persons interviewed towards the newspaper advertising. 

On the basis of data obtained, an analysis could have been made of: a) the types 
of institutions concerned, b) types of persons responsible for advertising, c) varying 
conceptions of advertising, d) objectes of advertising, e) functions and purposes of 
advertising, f) views concerning the potential client as expressed by persons inter
viewed, g) their opinions as to the place and role of the newspaper advertising. 

The next phase of this study in psychology of advertising shall be an analysis of 
the direct mutual relations between advertising agents and those, to whom advertis
ing is directed, and an analysis of behaviour of the latter. 

Ryszard D y o n i z i a k : Social determinants of newspaper advertising's reception 
and effectiveness — a preliminary account 

In 1962 Sociological Department of the Press Research Centre Cracov, carried out 
a scientific inquiry into the nature of social determinants, affecting the reception 
and effectiveness of newspaper advertising. This study is but a small part of wider, 
interdisciplinary research design (combining sociological, psychological, linguistic 
and journalistic studies) undertaken for the first time in Poland. 

Printed press, radio, television and cinema advertising has become more generally 
used as a tool of economic policy of the State no earlier than about 8 years ago. 
It is mainly merchandise advertising, which is mostly informative in type; only 
a part of advertisements, besides informing, try to persuade potential buyers. 

This paper is a preliminary presentation of results of research study on reception 
and effectiveness of newspaper advertising in Cracow, carried out by means of 
a representative sample technique (800 persons, age 18—65) on the whole population 
of Cracow. 

The purpose of the study was to ascertain the extent of the daily and weekly 
newspapers readership, the extent of advertisement reception, and percentage of 
those noticing and remembering the newspaper advertisements in the sample 
considered. The researchers employed the technique of interviewing combined with 
the demonstration of advertisements. Another purpose was the ascertainment of 
preferences of various categories of informants for particular types of advertisements. 
Reading, noticing and remembering advertisement, as well as the evaluation of 
their usefulness, could thus be considered against the background of a scale of 
interests and tastes of population. 

75,7%> of persons interviewed notice newspaper advertisements (daily newspapers 
are being read by 93,91%, weeklies by 82,80% of the sample), 54,1% remember 
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certain advertisements, which they had once noticed or read. 56,2'% of those 
noticing the advertisements (75,5% of Lhe sample) thoroughly study them. 93,8% 
of informants believe that even in a socialist system of society advertising is ne
cessary (though many make critical remarks on its actual form and content). 

It appears that noticing, reading and remembering advertisements does not 
depend upon the form of the advertisements involved (whether they are textual 
or graphic, in what type of the daily or weeklv newspapers they are published, 
whether they are large or small or where situated on the page). Decisive factor is 
their appeal to the socially accepted values — different for different categories of 
informants. Complete elaboration of the results of these studies shall be published 
in 1963 by the Press Research Centre in Cracow as a volume of the "Knowledge 
of the Press" Library. 

Krystyna S t ę p i ń s k a : On the institution of rectification in the press, radio, te
levision and newsreel 

The authoress considers the problem, which arose from her personal journalistic 
experience, of whether at all, and if so, then to what extent, and in what form, the 
institution of journalistic rectification — generated by, and developed in, a different 
social system — can and should be preserved by the press of socialist countries. 

Because of the extremely small number of previous scientific elaborations of the 
subject, the authoress had to base her inquiry on a large quantity of comparative 
materials (which she had to include into her work) in order to present the general 
situation of the subject in the legal theory and practice of France, Great Brittain 
and other — both socialist and capitalist — countries. Considering the problems 
raised by the use of rectifications in the contemporary Polish press, the authoress 
undertakes an inquiry into the extent to which the Act defining legal position of 
the press, passed in 1938, should now still be considered as binding. In her opinion — 
though for various reasons at least a part of regulations introduced by the Act 
should still remain in force — the institution of journalistic rectification, as defined 
and regulated by the act, should not be preserved in the present social conditions. 
She puts forward some of her own propositions as to the eventual normative 
solution of this issue de lege ferenda. 

Jerzy P a r z y ń s k i : The Press and the Journalists in the Draft of the New Penal 
Code 

This article is a journalist's voice in the discussion actually going ou over the 
draft of the new Penal Code. The draft proposes to regulate a considerable number 
of issues connected — directly or indirectly — with the functioning of the press and 
the journalistic vocation. The author, taking into consideration the actual legal 
position of the press, press criticism, and some aspects of journalistic activities, 
demonstrates what kind of materials the Codification Commission had at its disposal, 
and what conclusions it had drawn from them. 

Drawing a theoretical distiction between criminal offences sensu largo and cri
minal offences sensu stricto, which are being committed by the press, the author 
concentrates mainly on the issues of criticism (especially in newspaper crusading 
activities) in the light of the Criminal Law. He shows the influence exerted here 
by the new socialist doctrine of Criminal Law, particularly as it was expressed in 
the book "Libel Law and the Freedom to Criticise", by J. Sawicki, the import of 
doctrinal opinions upon normative conceptions of the draft of the new Penal Code, 
and maintains that responsibility before the law should be limited down in the 
case of the criminal offences committed by the press. 

Roman I n g a r d e n : Leopold Blaustein — theoretician of radio and film 
This feature is another one of the series introduced recently into the "Zeszyty 

Prasoznawcze" under the heading: "Polish Traditions of Press Research Studies" 
and serving to demonstrate the contribution made by representatives of various 
disciplines to the building up of the new science long before the rise of independent 
scientific journalism and its systematic study of the press, radio, and television. 

R. Ingarden, as one of his great teachers, presents here L. Blaustein (1905—1941?) — 
a philosopher and psychologist, originally from the school of thought of K. Twar
dowski. The author stresses the meaning of Blaustein's scientific activity for the 
development of the new field of study, and the expectation he awakened. 
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The excerpt reprinted, "Radio listener — a solitary individual, or an audience?" 
comes from a larger paper of Blaustein "On the Perception of Radio-Dramma", pu
blished in Warsaw in 1938 by the Research Department of Polish Radio. In this 
excerpt Blaustein shows essential differences obtaining between the radio, cinema 
and theater audiences (mentioning the newspaper public as well) and dwells upon 
the nature of collective perception and its influence upon the individuals aesthetic 
experience. These problems introduce us into the issue of interpersonal relations 
within an audience. 

Jerzy K u b i n : Broadcasting in the Capitalist System 
The author argues that the radio-programme content depends upon the social 

and political organisation of society and the level of cultural development of the-
audiences. He maintains that most important ideologically and politically contents 
are determined by adherence to this or that financial group. His observations are 
based upon scientific research data obtained from the sociological studies of F. La-
zarsfeld, K. Merton, M. Janowitz and others. 

Similar factors determine the value of entertainment programmes. If broadcasting 
if financed completely by the State, it has certain amount of freedom in the pre
paration of its programmes, if its income comes exclusively from the sale of ad
vertising time •— the whole programme must be determined by commercial consi
derations. Many American scholars, actually engaged in social research, go as far 
as to claim that the radio programmes in USA are subservient to the needs of a mi
nority. 

Danuta C z a u d e r n a : Newspaper Public of Western Germany 
The authoress describes the general situation and tendencies of newspaper reader

ship in Western Germany, quoting from extensive reports of "Arbeitsgemeinschaft 
Leseranalyse" Association — an institution undertaking each year since 1954 regular 
research of this kind for 44 newspapers of total circulation of 26.5 millions. The 
direct aim of these studies is the increase of the effectiveness of newspaper advertising. 
However, some knowledge as to the popularity of particular newspapers and the 
structures of their reading publics may also be obtained from the materials. 



R É S U M É 

Eligiusz K o z ł o w s k i : La presse clandestine de l'insurrection de 1861—1864 
L'auteur analyse l'état actuel des recherches entreprises jusqu'à ce jour sur l'hi

stoire de la presse clandestine publiée au cours de l'insurrection de 1863, presse qui 
fut „un phénomène insolite pour le XlX-ème siècle". Les recherches entreprises 
jusqu' alors se bornaient surtout à établir le nombre de titres, de numéros et de 
rédactions, en laissant de côté les questions d'ordre politique et idéologique. L'article 
publié dans ce numéro, tout en analysant les faits ayant trait à la presse paraissant 
avant l'insurrection, attire l'attention sur ces moments qui en fin de compte ont 
fortement influencé le façonnement du programme idéologique de l'insurrection. 

La tendance principale de la presse de 1861 consistait à combattre les tendances 
révolutionnaires parmi la paysannerie et à expliquer qu'elles sont le résultat de la 
propagande tsariste. Cette presse est contre toute lutte les armes à la main, elle 
se tourne plutôt vers la résistance passive et la mise à profit des décisions du gou
vernement afin de renforcer l'unité de la nation. Ce n'est que la fin de l'année 1861 
qui apporte certains changements. La première version du journal „Le Réveil" („Po
budka") se montre contraire à toute forme de collaboration avec l'occupant, elle sera 
suivie par d'autres journaux. 

L'année 1862 sera témoin d'un essor sensible de la presse en ce qui concerne le 
nombre de titres nouveaux, elle aura une influence considérable sur le façonnement 
du profil idéologique de cette presse. L'auteur attire l'attention sur les problèmes 
suivants traités d'une manière continue dans les colonnes de la presse de l'époque: 
l'abolition du servage, l'aide des puissances à la Pologne et la collaboration avec 
les mouvements révolutionnaires européens. Le mot d'ordre de l'inévitabilite et de 
la nécessité de la lutte armée se retrouve dans l'ensemble de la polémique de presse. 
En accord avec le principe proclamé en son temps par Kościuszko que „l'indépen
dance doit être le résultat de notre propre action" la presse clandestine rejette toute 
aide venant de l'Occident et n'y croit pas, par contre elle souligne fortement la né
cessité de collaborer avec la démocratie révolutionnaire russe et le „peuple russe". 
Cette presse pose également la question de l'autonomie de l'Ukraine et de la Li
thuania 

Pour conclure, l'auteur constate que la presse clandestine des années 1861—1862 
a joué un rôle immense dans l'éducation politique et idéologique de la société po
lonaise avant les événements de 1863—1864. 

A. B i e r e j n o i : „Notre Voie" — journal des bolcheviks de Moscou 
La littérature historique soviétique s'est enrichie au cours des dernières années 

de plusieurs publications d'une valeur particulière, basées sur des sources nouvelles 
et consacrées aux débuts de la presse bolchevik. 

C'est à ces débuts que l'article de Bierejnoï est consacré, on y souligne les mérites 
immenses de Lénine en ce qui concerne l'essor de la presse bolcheviste et en général 
de la presse progressiste russe, surtout au cours de la période de son séjour en Po
logne, à Cracovie et à Poronin. Lénine, à part sa participation à la rédaction de la 
„Pravda" était également un des inspirateurs et des collaborateurs les plus actifs 
de l'organe des bolcheviks de Moscou institulé „Notre Voie" („Nach Pout"). Le premier 
numéro de ce journal a été publié le 25 août (7 septembre) 1913. L'existence de ce 
journal a été de courte durée. 

Incessamment poursuivie, l'arrestation de ses rédacteurs, l'impitoyable ingérence 
de la censure, la confiscation d'articles et souvent de numéros entiers, ont fait que 
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le 12 septembre 1913, après avoir publié 16 numéros, le journal cessait de paraître. 
L'auteur analyse le contenu des numéros et la brève histoire de ce journal en mettant 
à jour de riches et intéressantes sources archivâtes. Malgré sa brève existence 
„Notre Voie" a joué un rôle important dans la lutte révolutionnaire du prolétariat 
russe. Comme preuve de l'importance de son rôle dans la mobilisation de la classe 
ouvrière, il suffit de signaler que pour répondre à son interdiction 90.000 ouvriers 
de Moscou se sont mis en grève. L'interdiction de „Notre Voie" a été un stimulant 
dans la lutte de plus en plus active du prolétariat russe contre le régime tsariste 
et la bourgeoisie. 

A. D z i e r ż a n k a , S. S u c h o ń . Z. Ż a r n e c k a : Recherches préliminaires sur 
l'as-pect psychologique de la publicité de presse 

La publicité change de fonction suivant le régime, politique et l'ensemble des 
rapports de production; étant donné qu'elle est un phénomène conditionné par 
plusieurs facteurs, elle doit être analysée à partir de divers points de vue. A part 
les moments économiques et sociologiques on observe en elle des éléments psycho
logiques. 

Le groupe de psychologues qui, sur la demande du Centre de Recherches sur la 
Presse de Cracovie, a entrepris des recherches sur l'aspect psychologique de la pu
blicité de presse, s'est penché principalement dans ses recherches sur les éléments 
d'information et de motivation. Dans ce but on a procédé du point de vue du contenu 
à l'analyse des déclarations de spécialistes de la publicité formant un échantillon 
tiré au sort et représentant 30 institutions de Cracovie. 

On s'est servi d'un ensemble de questions élaboré par le groupe qui a permis 
de distinguer les ensembles de problèmes suivants: a) objet et façon de mener la 
campagne publicitaire, b) but poursuivi par la publicité et désigné par l'entreprise 
la commandant, c) critères de vérification de l'efficacité de la campagne publicitaire, 
d) compréhension (définition) de la publicité et connaissance du sujet basée sur la 
littérature spécialisée, e) degré d'emploi de la publicité de presse ainsi que son 
appréciation. Etant donné que la publicité de presse est une des nombreuses formes 
de la publicité, elle doit être étudiée en comparaison avec ses autres types et formes. 
En se basant sur ce principe, la dernière question du questionnaire sondait l'appré
ciation de la publicité de presse chez les personnes interrogées. 

A partir des réponses obtenues on a entrepris des analyses sur les problèmes 
suivants: a) types d'entreprise, b) personnes responsables de la publicité, c) com
préhension de la publicité, f) le client aux yeux du responsable de la publicité, 
g) la place et le rôle de la publicité de presse. 

L'étape suivante des recherches du groupe de psychologues sur l'aspect psycho
logique de la publicité de presse consistera en l'étude des points de contact entre 
l'auteur de la publicité et son destinataire ainsi que l'analyse de la motivation de 
la réaction du destinataire de la publicité. 

Ryszard D y o n i z i a k : Les conditionnements sociaux de la réception et de l'effi-
catité de la publicité de presse (résultats préliminaires des recherches) 

En 1962 la Section Sociologique du Centre de Recherches sur la Presse de Cra
covie a entrepris des recherches sur les conditionnements sociaux de la réception 
et de l'efficacité de la publicité de presse. Ces recherches font partie d'un large 
ensemble d'études complexes à caractère sociologique, psychologique, linguistique 
ayant trait à la presse entreprises pour la première fois en Pologne. 

La publicité dans la presse, à la radio, la télévision et au cinéma est en Pologne 
un instrument de la politique économique de l'État que depuis environ huit ans. 
Cette publicité a surtout un caractère commercial, elle touche moins la question des 
services et du marché du travail. La publicité à caractère d'information est do
minante; une partie des campagnes publicitaires invite cependant à procéder 
à l'achat de certaines marchandises définies. 

L'article analyse les résultats préliminaires sur la réception et l'efficacité de la 
publicité de presse à Cracovie obtenus au cours de recherches entreprises à partir 
de la méthode de l'échantillon représentatif parmi l'ensemble des habitants de 
cette ville âgés de 18 à 65 ans (800 personnes). 

Le but de ces recherches était de se rendre compte de la perception des quo
tidiens et des hebdomadaires, dans le cadre de laquelle se situait la réception de la 
publicité, pour ensuite pouvoir apprécier l'attention attirée par la publicité et ses 
traces laissées dans la mémoire des personnes enquêtées. On s'est servi de la mé-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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thode de l'enquête liée à celle de la démonstration des placards publicitaires. Il 
s'agissait également d'établir les types de publicité préférés par les informateurs. 
La perception, la lecture et la remémoration de la publicité ainsi que l'appréciation 
de son utilité sont analysées en comparaison avec une certaine hiérarchie des besoins 
et des goûts des informateurs. 

75,7% des personnes enquêtées remarque la publicité de presse (les quotidiens 
sont lus par 93,91%, les hebdomadaires par 82,80'%), 54,1% se remémore certains 
placards publicitaires' lus ou remarqués. 56,2%) de ceux qui ont remarqué la pu
blicité (ils sont 75,7%) la lisent avec précision. 93,8% de personnes enquêtées con
sidèrent que dans les conditions d'un pays en voie de construction du socialisme la 
publicité est également n é c e s s a i r e (cependant un certain nombre de personnes 
professe des remarques critiques tant sur sa forme que sur son contenu). 

La forme de la publicité (texte ou dessin, dans quel type de quotidiens ou d'heb
domadaires elle est publiée, son importance et sa mise en page) ne décide pas du 
fait si elle est remarquée, lue et remémorée. Ces moments dépendent des valeurs 
sociales auxquelles fait appel la publicité tout en tenant compte du fait que ces 
valeurs sont différentes suivant les divers groupes d'informateurs. L'élaboration 
complète des résultats des recherches sera publiée en 1963 dans un ouvrage de la 
Bibliothèque de la Science de la Presse éditée par le Centre de Recherches sur la 
Presse de Cracovie. 

Krystyna S t ę p i ń s k a : La rectification dans la presse, la radio, la télévision et 
les actualités cinématographiques 

L'auteur analyse la question née de la pratique journalistique, à savoir si, et 
dans quelle mesure et sous quelle forme la rectification — dont la naissance et 
l'existence sont liées à d'autres conditions politiques — peut et doit trouver son 
emploi dans la presse des pays socialistes. 

En raison du petit nombre de publications concernant le droit de presse publiées 
en Pologne, l'auteur a rapporté dans son ouvrage des données comparatives afin 
de présenter l'état de la juridiction, de la jurisprudence et des prises de position 
des théoriciens dans ce domaine, entre autres en France, en Grande Bretagne ainsi 
que dans les pays socialistes. Analysant les problèmes liés à la rectification dans 
la presse polonaise l'auteur prend comme point de départ la question si oui ou non 
le décret sur le droit de presse de 1938 est toujours en vigueur. D'après l'auteur — 
considérant que pour diverses raisons une partie des ordonnances contenues dans 
le décret de 1938 doit être considérée comme étaint toujours en vigueur — la 
rectification réglée par ce décret ne doit pas, dans les conditions actuelles, être 
appliquée. De plus elle présente quelques remarques personnelles concernant le 
règlement normatif futur de cette question ,,de lege ferenda". 

Jerzy P a r z y ń s k i : La presse et les journalistes dans le projet du code pénal 
Cet article écrit par un journaliste fait partie de la large discussion menée autour 

du projet du nouveau code pénal. En effet le projet normalise un certain nombre 
de questions liées directement ou indirectement à la presse et à la profession jour
nalistique. L'auteur — s'arrêtant sur l'état actuel de la juridiction ayant trait à la 
presse, la critique de presse et l'activité journalistique — présente les matériaux 
sur lesquels s'est appuyée la commission de codification et les conclusions qu'elle 
en a tiré. 

Procédant à une différenciation théorique entre les délits de presse sensu largo 
et sensu stricto, l'auteur consacre une place importance aux questions de la critique 
(de la critique de presse en particulier) sur la base du droit pénal. Il souligne en 
outre l'influence particulière sur cette question de la doctrine moderne du droit 
pénal socialiste exprimée entre autres par Jerzy Sawicki dans son ouvrage institulé 
„La défense de l'honneur et la liberté de la critique", l'influence des points de vue 
doctrinaux sur les conception normatives contenues dans le projet du code pénal. 
L'auteur se déclare enfin pour un rétrécissement de la responsabilité pénale dans 
les délits de presse sensu stricto. 

Roman I n g a r d e n : Leopold Blaustein — théoricien de la radio et du film 
Cette publication est la continuation du cycle présenté par le Centre de Cracovie 

sous le litre „Traditions des recherches sur l'information en Pologne" qui a pour 
but d'analyser l'apport des diverses disciplines scientifiques aux recherches sur les 
moyens d'information massive, et cela avant que la presse, la radio et la télévision 
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deviennent des objets dïntérêt pour les chercheurs dans le domaine des sciences de 
l'information. 

Roman Ingarden qui fut un de ses maîtres présente ici Leopold Blaustem 
(1905—1941?). philosophe et psychologue, élève de Kazimierz Twardowski, ainsi que 
la discipline scientifique qu'il représentait et les espoirs liés à sa personne. 

Le fragment de l'ouvrage de L. Blaustein institute „L'auditeur solitaire ou le public 
radiophonique" fait partie d'un ouvrage plus important institulé „De la perception 
de l'émission radiophonique" publié à Varsovie par le Bureau d'Études de la Radio Po
lonaise en 193Ü. Dans ce fragment l'auteur analyse les différences existant dans le 
caractère du public radiophonique, cinématographique et théâtral (il ne s'intéresse 
que marginalement au public de la presse) et la question en découlant de la per
ception collective et de l'influence de celle-ci sur les émotions esthétiques indivi
duelles. Ces questions nous rapprochent du problème des liens de motivation entre 
les divers liens formant en fin de compte le public. 

Jerzy K u b i n : La radio en régime capitaliste 
L'auteur présente l'interpépendance du contenu du programme radiophonique 

avec le régime social et politique et le niveau culturel des auditeurs. Il constate 
que les contenus idéologiques et politiques fondamentaux désignent l'appartenance 
à tel ou tel groupe financier. L'auteur se base ici sur des données scientifiques en 
provenance d'ouvrages sociologiques dont les auteurs sont entre autres F. Lazarsfeld, 
K. Merlon, M. Janowitz. 

Ces mêmes facteurs ont une influence sur le niveau des programmes récréatifs. 
Au cas où le poste émetteur est financé par le budget de l'État, il possède une 
certaine liberté en ce qui concerne le choix du répertoire, par contre si ses bénéfices 
proviennent de la publicité son contenu dépend largement de celle-ci. Un certain 
nombre de spécialistes américains ont constaté à partir de leurs recherches que les 
programmes radiophoniques aux USA servent souvent une minorité. 

Danuta C z a u d e r n a : Les lecteurs de périodiques en Allemagne Fédérale 
L'auteur présente l'état et les tendances de la perception de la presse en RFA 

à partir de données provenant des comptes-rendus de l'association „Arbeitsgemein
schaft Leseranalyse" qui a entrepris des recherches pour 44 titres couvrant un tirage 
de 26,5 millions d'exemplaires. Ces recherches sont menées tous les ans depuis 
1954. Le but direct de ces études est d'augmenter l'efficacité de la publicité dans la 
presse. Cependant à partir de ces recherches on peut se fair un idée sur la popularité 
des différents titres ainsi que sur la structure de ses lecteurs. 



(D. с. spisu treści ze str. 2 okładki) 
K R O N I K A N A U K O W A 

Konferencja naukowa w Lipsku (Jochen R a a b e ) 132 
IKON (pw) 133 

S P R A W O Z D A N I A I I N F O R M A C J E 

Zmar ł Jacques Kayser (sd) 134 
Badania nad ś rodkami masowej informacj i w kra jach nowopows ta 

łych (r-a) 135 
Badan ia nad ś rodkami masowej informacji w un iwersy te tach USA (r-a) 136 
Czasopisma szwajcarskie 1963 (sd) 137 
Polskie czasopisma techniczne w 1963 roku (sd) 133 

I N F O R M A C J E Z K R A J U I Ś W I A T A 139 

STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 152 



B I B L I O T E K A W I E D Z Y O P R A S I E 
Ośrodka Badań Prasoznawczych 

W serii wydawniczej В (powielaczowej) ukazały się cztery publi
kacje ,.Biblioteki wiedzy o prasie": 

I 
Józef Kądzielski: PUBLICZNOŚĆ PRASOWA KATOWIC 

Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie OBP. 
Autor, łódzki socjolog, charakteryzuje katowicką publiczność pra
sową i jej zainteresowania w porównaniu z publicznością prasową 
innych miast polskich. (200 stron, 20 zł) 

II 
PRAWO A PRASA 

Zawiera trzy prace, rezultat badań przeprowadzonych w OBP. 
Adama P o d g ó r e c k i e g o : Procesy prasowe 1956—60 (studium 
z zakresu socjologii prawa, traktujące o procesach wytaczanych 
przeciwko dziennikarzom i redakcjom). Czesława P r z y m u s i ń-
s k i e g o : Zagadnienia prawne przedsiębiorstwa prasowego (oma
wia s t rukturę prawną wydawnictwa oraz status prawny redakcji 
w oparciu o ważniejsze dokumenty). Jerzego P a r z y ń s k i e g o : 
Prawnik w redakcji dziennika (o roli i funkcji społecznej prawnika 
zatrudnionego w redakcji). (114 stron, 15 z) 

III 
Mieczysław Zawadka: GOSPODARKA PAPIEREM 

W RSW „PRASA" 
Problem ten omawia Prezes RSW ,,Prasa". Prócz zagadnienia wska
zanego tytułem, praca przedstawia w części pierwszej podstawowe 
wiadomości o polskim papiernictwie i papierze. (98 stron, 20 zł) 

IV 
ROLA PRASY, RADIA I TELEWIZJI 

Przegląd badań zagranicznych w wyborze i opracowaniu Jerzego 
K u b i n a . Praca o charakterze informacyjnym, w zasadzie nie 
podejmująca zagadnienia społecznych uwarunkowań czy krytycznej 
oceny referowanych teorii. Przedstawia badania prowadzone na 
płaszczyźnie socjologii i eksperymentalnej psychologii społecznej. 
(180 stron, 20 zł) 

* 

WYDAWNICTWA OBP są do nabycia w księgarniach naukowych Domu 
Książki. Można je również kupić za pośrednictwem OBP (Kraków, ul. Wiśl-
na 2), który po otrzymaniu zamówienia spowoduje wysłanie książek za zali
czeniem pocztowym. 




