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R O Z P R A W Y 

JACEK MAZIARSKI 

REPORTAŻ - ZARYS PROBLEMATYKI GATUNKU 

Reportaż jest tym gatunkiem dziennikarskim, który bodaj 
najczęściej staje się tematem dyskusji w środowisku dzienni
karskim i na lamach prasy. Sądzimy, że z pożytkiem dla 
dalszych dyskusji będzie zsumowanie i systematyzacja do
tychczasowych stanowisk wobec reportażu autorów polskich 

i obcych. Taki jest cel poniższej rozprawy. 

^Reportaż stwarza paradoksalne sytuacje: jako gatunek twórczości pi
sarskiej zawojował w ostatnich dziesiątkach lat rynek wydawniczy, opa
nował łamy czasopism, pod względem swej popularności bez wątpienia 
zalicza się dziś do czołówki najbardziej wziętych form. \A jednak, mimo 
tak bujnego rozwoju, reportaż stanowi wciąż swego rodzaju zagadkęy Wy
buchające raz po raz dyskusje i spory ujawniają rozbieżności poglądów 
w podstawowych dla wiedzy o tym gatunku sprawach. Do dziś brak defi
nicji, która nie budziłaby takich czy innych merytorycznych sprzeciwów. 

vĆo więcej: reportaż stanowi przedmiot zainteresowania aż dwu dyscy
plin wiedzy — prasoznawstwa i teorii l i teratury; ̂ )mim o to trudno stwier
dzić czy ów zdwojony wysiłek badawczy istotnie przyczynia się do lepszego 
poznania specyfiki gatunku. Wydaje się raczej, iż odmienność punktów 
widzenia teorii literatury i teorii gatunków dziennikarskich pośrednio 
przyczynia się do dalszego skomplikowania sytuacji, szczególnie gdy w grę 
wchodzą opracowania rozpatrujące problem reportażu wyłącznie na grun
cie jednej z dwu dyscyplin. Reportaż jest gatunkiem pogranicznym, ko
jarzącym w sobie cechy dzieła literackiego sensu stricto i sensu largo 
(w znaczeniu wykraczającym poza granice sztuki); to pograniczne poło
żenie gatunku dyktuje konieczność rewizji metodologii badań. Jest 
przecież rzeczą oczywistą, że kryteria teorii gatunków dziennikarskich 
przestają wystarczać w sferze analizy własności estetycznych reportażu, 
zaś metodologia teoretyczno-literacka zawodzi w zetknięciu np. z warstwą 
publicystyczną utworu, własnościami aktualności, operatywności itp. 

Poważnym mankamentem dotychczasowych badań nad specyfiką gar 
tunku było zbyt słabe uwzględnianie konkretnych tekstów. Jedynie ana-
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liza utworów mogła dać wystarczający materiał do stworzenia tak pożą
danej syntezy — definicji reportażu. Tu jednak wyłania się następny pa
radoks — bez ustalenia wstępnych kryteriów wyboru, a inaczej mówiąc, 
Dez definicji, która określałaby konstytutywne cechy reportażu, nie da się 
przystąpić do badań konkretnych utworów. Zdawanie się na intuicję 
i subiektywne przekonania stanowi wątpliwą drogę podejścia do pro
blemu selekcji reportażu spośród obfitości nieznacznie tylko zróżnicowa
nych form. 

W dzisiejszym stanie rzeczy każda próba analizy gatunku powinna więc 
chyba wychodzić od niezbędnego zadania krytycznej systematyzacji do
tychczasowego dorobku teoretycznego. Jest to bodajże jedyny realny spo
sób wytyczenia — chociażby prowizorycznych! — granic wyznaczających 
przedmiot badań. Wydaje się, że dopiero na tej podstawie można uniknąć 
ryzyka niepotrzebnego wyważania dawno otwartych drzwi, a także 
ustrzec się dowolności w wyborze utworów mających stanowić materiał 
dla analizy. Sprawa wyboru nie jest bynajmniej zagadnieniem czysto tech
nicznym — związane z nim wątpliwości podważają sam sens badań, skoro 
ich zakres jest nieostry, a przedmiot analizy pojmowany bywa rozmai
cie — zależnie od takiego czy innego rozumienia terminu „reportaż". 

Zupełny brak syntetycznych opracowań, czy chociażby nawet obszer
niejszej bibliografii polskich i obcych prac na temat reportażu, zmusza 
nas do dokonania skrótowego przeglądu niektórych definicji i stanowisk 
dotyczących tego gatunku. Owe niepełne i siłą rzeczy ograniczone przez 
brak miejsca zestawienie nie może oczywiście zastąpić wciąż brakującego 
omówienia całości dorobku teoretycznego, ale wolno mniemać, iż nawet 
w tak skrótowej formie uda się przedstawić kluczowe problemy badawcze, 
od których rozwiązania zależy zarówno wybór metodologii jak i wyzna
czenie zakresu pojęcia „reportaż". 

Dotychczasowe próby ujęcia specyfiki reportażu rozpatrywać można na 
kilku płaszczyznach, stosownie do przyjęcia takich czy innych kryteriów 
określających własności gatunku. 

1. Najbardziej bodaj rozpowszechnionym kryterium jest s t o s u n e k 
r e p o r t a ż u d o r z e c z y w i s t o ś c i o b i e k t y w n e j . W tej gru
pie problemów mieszczą się wszelkie próby scharakteryzowania specyfiki 
reportażu poprzez autentyzm, sprawdzalność przedstawionych w nim fak
tów i ich związków. W gruncie rzeczy punktem wyjścia jest tu problem 
tematu i materiału, z jakiego zbudowany został reportaż. 

2. Druga grupa opinii cechuje się poszukiwaniem punktu wyjścia 
w swoistości s t r u k t u r y g a t u n k u , przy szerokim rozumieniu ter
minu „struktura", który obejmuje swym zakresem, środki i chwyty twór
czości reportażowej, narrację, fabułę, kompozycję, specyfikę metod obra
zowania itp. 

3. Wyraźnie wyodrębniającą się płaszczyznę tworzą poszukiwania spe
cyfiki reportażu w s w o i s t o ś c i p r o c e s ó w p o z n a w c z y c h cha
rakterystycznych dla tego gatunku. Szczególnie typowe są tu wszelkie 
próby szukania wyróżników gatunku we wzajemnych relacjach zawarto
ści estetycznej i publicystycznej reportażu. 

4. Następna kategoria skupia się wokół g e n e z y r e p o r t a ż u o r a z 
p s y c h o l o g i i i t e c h n i k i p r o c e s u t w ó r c z e g o , wyróżniają-
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cych zdaniem niektórych autorów ten gatunek twórczości od innych form 
dziennikarskich i literackich. 

5. Ostatnim kryterium ustalenia specyfiki reportażu być może wreszcie 
o d r ę b n o ś ć j e g o g a t u n k o w e j f u n k c j i . Własności funkcji 
reportażu wydają się posiadać nadrzędny charakter określający specyfikę 
wszystkich wymienionych płaszczyzn poszukiwań. 

Na marginesie tej ogólnej systematyzacji poprzedzającej przegląd sta
nowisk i definicji wypada poczynić zastrzeżenie, że tylko nieliczne studia 
i szkice na temat reportażu opierają się wyłącznie na jednej grupie kry
teriów. W większości wypadków autorzy, uznając niedostateczność przy
jętych wyróżników, posiłkują się tezami należącymi do innych grup za-
gadnieniowych. Wynika to z oczywistego faktu, iż reportażu nie da się 
zdefiniować w sposób wystarczająco ścisły przez powołanie się jedynie na 
jego autentyzm bądź swoisty, naukowo-artystyczny charakter poznawczy. 

Ponadto w systematyzacji tej celowo pomijamy szereg innych, pomniej
szych problemów, które wydają się posiadać drugorzędne znaczenie, bądź 
wynikają bezpośrednio z pięciu przedstawionych powyżej grup zagadnień. 
Tak przedstawia się np. problem aktualności reportażu, jego fabularności, 
stylistyki itp. 

* 
* * 

I. Zagadnienie stosunku reportażu do obiektywnej, odtwarzanej przezeń 
rzeczywistości zdaniem większości autorów posiada kluczowe znaczenie 
dla charakterystyki gatunku. Pogląd o roli autentycznych, podlegających 
sprawdzeniu faktów jako kardynalnego warunku sine qua non reportażu, 
zjawia się zarówno w wypowiedziach reporterów-praktyków jak i teore
tyków przedmiotu. 

E. E. K i s e h ujął tę opinię następująco: 
„Specyfiką relacji (Bericht) jest to, że jej temat stanowi prawdziwe wydarzenie. 

Czyżby nie można upozorować, że wydarzenie miało miejsce? Nie. Jeśli zdarzenie jest 
zmyślone, to jego opis — obojętne czy czytelnik to zauważył czy nie — nie jest re
lacją. Powiesciopisarze, noweliści i kawalarze często twierdzą, że opisywany przez 
nich wypadek zdarzył się istotnie. Pisarzowi to nie szkodzi, podnosi nawet jego war
tość, gdy czytelnik nie wierzy takiemu twierdzeniu. Ale kronikarz, który kłamie, jest 
skończony" ')• 

U polskich reporterów praktyków problem autentyzmu gatunku przed
stawia się w uproszczonym ujęciu mniej więcej tak: 

..Reportaż przekazuje czytelnikowi prawdę dnia dzisiejszego z użyciem wszelkich 
środków artystycznych — prócz fikcji"2). 

„Reportaż to aktualne opowiadanie o prawdziwych faktach (. . .) Prawdziwe fakty 
to te, które zostaną rozpoznane przez człowieka czy grupę ludzi jako znane im 
z bezpośredniej obserwacji" :)). 

„A więc: k a ż d y reportaż musi traktować o rzeczywistości konkretnej, podlega
jącej sprawdzeniu; musi stawiać sobie szczególny cel, zagadnienie, problem; musi 
wreszcie zwracać się do określonego adresata. (. . .) Sprawdzalność może się jednak — 

') E. E. K i s c h : Jarmark sensacji. Wyd. MON, Warszawa 1957, str. 169. 
2) Kazimierz K o ź n i e w s k i , wstęp do wyboru reportaży „Most". Warszawa 

1951, str. 6. 
3) Krzysztof K ą k o l e w s k i : Problemy prawdy w reportażu. Kwartalnik Pra-

soznawczy. Warszawa 1959, r. III, str. 27—28. 
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w pewnych wypadkach — wyrażać także przez powołanie się na doświadczenie 
ogólne, na opinię/społeczną" 4). 

..Nie jest to na pewno jedyny przyczynek do nieprzestrzegania narzuconych re-
portażowPwymogów (z wyjątkiem, oczywiście, respektowania tego najbardziej chyba 
zasadniczego: nie zapuszczać się poza obręb sprawdzalności, nie wyrażać niczyich 
myśli czy życia psychicznego o jotę więcej niż da się to uchwycić poprzez zewnętrz-
ność)" 5). 

Teoretyk z NRD, Maximilian S с h e e r stwierdza : 
„A więc poznajemy dwa warunki reportażu: p o p i e r w s z e — reporter musi 

być obecny na miejscu, o którym pisze. P o d r u g i e — musi on opisywać rzeczy
wistość (die Wirklichkeit)" 6). 

Autor amerykańskiej antologii „A Book of Nonfiction", Joseph 
T. B r o w n e , buduje swój pogląd na przeciwstawieniu literackiej fikcji 
(w utworach określonych w angielskiej terminologii jako „Fiction") auten
tyzmowi grupy gatunków takich jak reportaż, felieton, faktomontaż itp., 
które objął terminem „Nonfiction": 

..Autor beletrystyki (Fiction) wychodzi z przypuszczalnych albo fikcyjnych sytua
cji. Żąda od czytelnika, by zachowywał się na jakiś czas, jak gdyby sytuacja była 
prawdziwa. (...) Z drugiej strony punkt widzenia autora „nonfiction" polega na tym, 
że ma on do czynienia z realną sytuacją. Wychodzi, koniec końców, od faktów, które 
mogą być sprawdzone przez eksperyment albo przez zapoznanie się z historycznymi 
dokumentami" 7). 

P o d o b n y p u n k t w idzen i a przyją ł w dwudz ies to lec iu m i ę d z y w o j e n n y m 
K o n s t a n t y T r o c z y ń s k i : 

..Różnica bowiem między tymi dwoma kierunkami literackimi: realizmem i fakto-
montażem jest mimo pewnych pozornych podobieństw zasadnicza i nieprzekraczalna. 
Realizm bowiem podporządkowuje swą wizję artystyczną pod sprawdzian prawdo
podobieństwa, reportaż natomiast posługuje się sprawdzianem autentyczności. (. . .) 
W reportażu układ elementów wizji artystycznej dyktowany jest nie prawami kon
strukcji i wymogami gatunku i rodzaju literackiego, ale podporządkowany jest przy
padkowości faktycznej" H). 

I wreszc ie wspó łczesny polski t eo re tyk , Leon C i e ś l i k , k t ó r y swą d e 
finicję wzbogaca o k r y t e r i a poznawcze i s t r u k t u r a l n e : 

..Reportaż jako gatunek dziennikarski to relacja o rzeczywistości, o wydarzeniach, 
o faktach zaistniałych w rzeczywistości, o ludziach będących dramatis personae, re
lację tę przekazuje reporter używając artystycznych środków i umiejętnie je roz
mieszczając; relacji tej najlepiej odpowiada jedna literacka konwencja: obraz"9). 

Proste zestawienie 9 zaprezentowanych powyżej opinii ujawnia ukryte 
pod pozorną zbieżnością istotne różnice. Jednoznaczne na pierwszy rzut 
oka sformułowanie „relacja o rzeczywistości" podlega poważnemu zawę
żeniu w ujęciu Z. S t o l a r k a („. . . nie wyrażać niczyich myśli czy życia 

4) Jerzy L o v e l l : Notatki o reportażu, cz. II. Życie Literackie, 1961, nr 38. 
5) Zbigniew S t o l a r e k : Monika i sześć ichtiozaurów. Kultura, 1963, nr 15. 
e) Maximilian S c h e e r - Die Reportage — gestem und heute. Diskussionsmaterial 

zur Vorbereitung des IV. Deutschen Schrifstellerkongresses. Heft 7, str. 7. 
7) Joseph T. B r o w n e : A Book of Nonfiction. New York, The Macmillan Com

pany. 1960, str. 2—3. 
s) Konstanty T r o c z y ń s k i : Estetyka literackiego1 reportażu. Pion 1934, nr 20 

str. 9. 
B) Leon C i e ś l i k : Uwagi o reportażu. Biul. Naukowy Zakładu Badań Praso-

znawczych 2/18. Warszawa 1958, str. 4. 
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psychicznego. . ."), podobnie zresztą rygorystyczne jest stwierdzenie 
K. T r o c z y ń s k i e g o : „ . . . u k ł a d elementów wizji artystycznej dyk
towany jest nie prawami konstrukcji (. . .), ale podporządkowany jest przy
padkowości faktycznej". 

Problem autentyzmu i jego sprawdzalności ulega również znacznym od
chyleniom. E. E. К i s с h stoi na stanowisku skrajnie obiektywistycznym. 
W jego ujęciu problem sprawdzalności nie istnieje, ponieważ dla praw
dziwości przedstawionych w reportażu wydarzeń nie ma znaczenia ,,czy 
czytelnik to zauważył czy nie". Na przeciwległym biegunie umieścić wy
pada definicję J. L o v e l l a przytaczającego ograniczony wymóg spraw
dzalności poprzez ..powołanie się na doświadczenie ogólne". 

W świetle przytoczonych tu opinii, kryterium autentyzmu jako wyróż
nika gatunku reportażu wydaje się niedostateczne. Każda definicja oparta 
wyłącznie na stosunku utworu do faktów musi okazać się zbyt obszerna, 
obejmując swym zakresem także część form dziennikarskich (np. infor
mację i wywiad), a także literackich (powieść biograficzna, opowiadanie 
o naturalistycznym charakterze itp.). Konsekwencje generalnego rozstrzy
gnięcia zagadnienia związków między dziełem literackim (dziennikarskim), 
a przedstawianą rzeczywistością, mogą tylko częściowo wyjaśnić specy
fikę reportażu. Gatunek ten nie jest przecież jedyną formą literatury 
sensit largo, w którym występuje typ bezpośrednich związków między 
przedmiotem a jego opisem czy przedstawieniem... 

II. Niewystarczalność kryterium autentyzmu prowadzi do poszukiwań 
specyfiki reportażu w zakresie jego s t r u k t u r y . Wątpliwości co do 
znaczenia autentyzmu faktów jako wyróżnika gatunku dobitnie zaakcen
towane zostały w pracy radzieckiego teoretyka, E. Ż u r b i n y „Sztuka 
reportażu" 10). Autorka wychodzi z założenia, że fakty stanowią jedynie 
materiał, coś w rodzaju budulca utworu. Ich sprawdzalność, dokumentar-
ność jest sprawą drugorzędną, nie mogącą decydować o swoistości formy 
reportażu, jego struktury. 

Inny radziecki teoretyk, P. F. J u s z i n w swym studium „O rodzaju 
li teratury reportażowej" n ) nadaje warstwie faktów rolę „cechy pomocni
czej", o drugorzędnym znaczeniu. Powołując się z jednej strony na istnie
nie reportaży operujących elementami fikcji, z drugiej zaś opowiadań 
i powieści zbudowanych na fundamencie sprawdzalnych faktów, jak np. 
„Młoda Gwardia" A. Fadiejewa wyraża opinię, że: 

.....w reportażu środki obrazowania podporządkowane są artystyczno-publicystycz-
nej analizie wydarzeń. Zebrawszy dla reportażu fakty z życia, reporter w obrazowo-
emocjonalnej formie ukazuje ich naturę, demonstruje związki z innymi faktami, śle
dzi tendencje rozwoju" 12). 

Strukturalistyczny punkt widzenia podziela także А. К o g a n w szkicu 
„Życie, gatunek, mistrzostwo" I3) oraz H. C u r i k o w a w szkicu „Repor-

1(i) Evgenija Ż u r b i n a : Iskusstwo ocerka. Wyd. Sov. Pisatel'. Moskwa 1957. 
n ) W tomie: Ob oëerk'e. Sbornik stat'ej. Izdat'elstwo Moskovskogo Universiteta. 

Moskwa 1958, str. 36. 
12) Ibid. str. 43. 
'•") Tamże. 



8 JACEK MAZIARSKI 

taż-portret". Autorka tej ostatniej pracy formułuje swój sąd w sposób 
następujący: 

„Przy tym reportaż zdradza nierzadko tendencje bardziej lub mniej wyraźnego 
zbliżenia do opowiadania a nawet powieści, ale decydującym momentem okazuje się 
tu wszelako nie podejście pisarza do realnego; życiowego materiału, a zagadnienia 
kompozycji, swoistość budowy fabuły, specyfika sposobów tworzenia obrazu arty
stycznego" 14). 

Z polskich teoretyków stanowisko zbliżone do opinii badaczy radzieckich 
zajął Jan K o p r o w s k i w artykule „O reportażu prasowym". 

„Dopiero sposób potraktowania materiału, sposób jego ujęcia i opracowania powie 
nam czy mamy do czynienia z reportażem, opowiadaniem, nowelą czy felietonem.^ 

Jedno jest pewne: treścią reportażu muszą być bieżące, aktualne wydarzenia, na 
wskroś współczesne, palące problemy życia; bardzo rzadko tematem reportażu może 
stać się wydarzenie historyczne i to jedynie takie, którego konsekwencje trwają 
w teraźniejszości, które w jakiejś mierze wpływa na dzień dzisiejszy" 15). 

Obok cytowanej powyżej pracy E. Żurbiny, wyróżniającej się wszech
stronnością ujęcia problemów budowy, obrazowania, stylu, fabuły, narra
cji i podziału reportażu na charakterystyczne rodzaje, szczególnie cennym 
przyczynkiem do poznania s truktury gatunku jest praca Reinera K u n z e : 
„Istota i znaczenie reportażu" 1C). Autor doszukuje się specyfiki gatunko
wej w najmniejszych cząstkach treściowych utworu, z których jak z ce
giełek zbudowany jest reportaż. Za charakterystyczną dla reportażu cząstkę 
uważa R. Kunze „obraz dokumentarno-literacki (das dokumentarisch
literarische Bild). 

„Obraz dokumentarno literacki (jako obraz specyficzny dla reportażu) stanowi 
konkretne, a równocześnie uogólnione przedstawienie ludzkiego życia, w którym rze
czywistość odbija się WT sposób bezpośredni, a wybór elementów oraz ich twórcze 
przetworzenie posiadają walor estetyczny" 17). 

Oprócz obrazów dokumentarno-literackich, decydujących o swoistości 
gatunku, R. Kunze rejestruje w reportażu także obrazy literackie (das 
literarische Bild) oraz przedstawienia pojęciowe (die begriffliche Dar
stellung), które odgrywają jednak w konkretnych utworach rolę tylko uzu
pełniającą i pomocniczą. 

Wypada zaznaczyć, iż ze względu na nieco odmienny punkt widzenia 
oraz próbę ujęcia problemu reportażu od strony podstawowych jednostek 
jego wewnętrznej struktury, R. Kunze zajmuje stanowisko odosobnione, 
wyraźnie odróżniające się od innych, cytowanych powyżej opracowań 
operujących struktura! istycznym kryterium specyfiki gatunku. 

III. Charakterystycznym przykładem dla trzeciej płaszczyzny poszuki
wań teoretycznych, płaszczyzny wyznaczanej przez analizę s p e c y f i k i 
p r o c e s ó w p o z n a n i a w reportażu, może być pochodzące jeszcze 

u) W tomie: Puti sov'etskogo oćerka. Sbornik lit'eraturno-kriticeskich stat'ej. Sov. 
Pisat'el'. Leningrad 1958, str. 244—245. 15) W.: Prasoznawstwo, nr 2, 1956 r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszaw
skiego, str. 182. 

ie) R. K u n z e : Wesen und Bedeutung der Reportage. Wyd. Deutscher Schrift
stellerverband. Heft 17, 1960 r. 

17) Ibid. str. 32. 
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z lat trzydziestych studium G. L u k â c s a „Reportaż czy twórczość 
kształtująca" 18): 

„Jednakże powiązania taktów i ich wzajemne zależności, a więc także tego, co 
jednostkowe i tego, co ogólne, indywidualności i typowości, przypadkowości i ko
nieczności przedstawiają się tu (tzn. w reportażu — przyp. J. M.) z gruntu inaczej 
niż w twórczości kształtującej (die gestaltende Dichtung — w rozumieniu Lukâcsa 
literatura oparta na fikcji — J. M.). Fakty, jednostkowe zdarzenia są w dobrym re
portażu przedstawione (dargestellt) konkretnie i indywidualnie, czasem nawet 
ukształtowane (gestaltet — w znaczeniu przeciwstawnym do prostego przedstawiania 
materiału zaczerpniętego z życia — przyp. J. M.), w całej zmysłowej zdolności budze
nia doznań (in voller sinnlicher Nacherlebbarkeit). Owe przedtsta wionę względnie 
ukształtowane jednostkowe zdarzenie jest tu tylko przykładem, ilustracją dla mniej 
lub bardziej naukowo, a w każdym razie pojęciowo sformułowanych, udokumento
wanych (statystycznie podbudowanych), rozumowo umotywowanych współzależności 
ogólnych. Bowiem -reportaż ma za zadanie przekonywać rozumowo oi tym, że wnio
ski wyciągacie z faktów są słuszne. (...) Pod tym względem reportaż, podobnie jak 
cała publicystyka, posługuje się metodami naukiv (...) 

(...) „Ale »-artystyczne« przedstawienie dla naukowych celów stanowi wciąż za
równo pseudonaukę jak pseudosztukę, zaś »naukowe« rozwiązanie specyficznie arty
stycznych zadań okazuje się pseudonauką pod w/ględcm treści a p^cudcsztuk^ pod 
względem formy" 19). 

Akcent w szkicu Lukâcsa spoczywa więc na przeciwstawieniu procesu 
poznaniu w reportażu i literaturze opartej na fikcji. Reportaż odtwarza 
i przedstawia, zbliżając się przez to w pewnym stopniu do li teratury fikcji, 
jednakże rola owych obrazowych, indywidualnych zdarzeń została przez 
Lukâcsa podporządkowana typowej dla tego gatunku naukowej i publi
cystycznej metodzie poznania. Oznacza to pośrednio tyle samo, co odmó
wienie reportażowi samoistnych wartości estetycznych. 

Podobne stanowisko zajmował w latach międzywojennych Ignacy F i k. 
Jego tezy zawarte w szkicu ,,0 reportażu" drukowanym po raz pierwszy 
w Gazecie Artystów (1934, nr 5) sprowadzają się do następujących stwier
dzeń: 

„Reporterowi zasadniczo obce jest zagadnienie sztuki. W ogóle nie istnieje dla niego 
problem artystyczno-estetyczny. Reportaż jest potrzebą praktycznego życia, jako 
czynnik techniczny życia, podobnie jak gazeta, kronika PAT-a i plotka kawiarniana. 
W najlepszym swym wyrazie należy raczej do nauki. Dostarcza materiał, opisuje 
fakty, na podstawie których można czynić dalsze spostrzeżenia, uogólnienia, wycią
gać wnioski itd. Ale sam organizmu nie ma. (...) Czysty reportaż, reportaż idealny, 
byłby wtedy, gdyby był pozbawiony zupełnie subiektywizmu spisywacza. Jest to nie 
do uskutecznienia! W dziedzinie literatury nie mamy odpowiednika fotografii" 20). 

Z równie skrajnym, odmawiającym reportażowi walorów estetycznych 
ujęciem spotkać się można w słowniku literackim Gero von W i 1-
p e r t a 2 1 ) . Hasło „reportaż" (Reportage) opatrzono tam objaśnieniem: 
.,Sprawozdanie dla gazety lub radia jako nieliteracka forma lub czysty 
faktomontaż (Tatsachenroman)". 

,8) Georg L u k a e s : Reportage oder Gestaltung. Czasop. Linkskurve 1932 r. nr 7, 
str. 23—30. 

lfl) Ibid. str. 26, 27. 
2 0 ) Ignacy F i k : O reportażu. W tomie: „Wybór pism krytycznych". Książka 

i Wiedza 1961, str. 3—8. 
2 1 ) Gero von W i l p e r t : Sachwörterbuch der Literatur. 2 Aufl. Stuttgart 1959. 



10 JACEK MAZIARSKI 

Kratkij Słowar Literaturovedceskich Terminov2 2), przyjmuje podobny 
punkt widzenia, aczkolwiek autorzy nie wyłączają w sposób kategoryczny 
tego gatunku poza obręb l i teratury pięknej, przyznając mu jedynie osobną 
pozycję w jej ramach: 

„Reportaż artystyczny — opowieść o zdarzeniu albo człowieku istniejącym w rze
czywistości, a nie stworzonym albo przekształconym przez twórczą wyobraźnię arty
sty jak we wszystkich innych gatunkach i rodzajach literatury pięknej". 

Jest rzeczą charakterystyczną, że autorzy większości słowników i ency
klopedii literackich pomijają hasło „reportaż", co stanowi pośredni do
wód włączania tego gatunku w sferę zjawisk pozaestetycznych. I tak np. 
hasła tego nie znajdujemy w Lexicon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert 
(Herder Verlag 1961) ani w Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique — 
H. M o r i e r a; ani w A Dictionary of Literary Terms — Ch. D u f f y 
& H . P e t t i t (1951); ani w Dictionary of World Literary Terms — Jo
seph T. S h i p l e y (London 1955); ani wreszcie w A Reader's Guide to 
Literary Terms — K. B e c k s o n and A. G a n z (London 1960). 

Uznanie odrębności metod poznania rzeczywistości w reportażu i bele
trystyce nie musi jednak prowadzić do konkluzji, którym dał wyraz G. Lu-
kâcs czy Ign. Fik. O ile teoretycy literatury zgodni są na ogół w swej ten
dencji stawiania reportażu poza nawiasem kategorii estetycznych, kładąc 
nacisk na obce właściwej literaturze podejście tego gatunku do przedsta
wianej rzeczywistości, o tyle prasoznawcy skłonni są raczej akcentować 
właśnie e s t e t y c z n y w a l o r reportażu, traktując go jako wyróżnik 
w stosunku do pozostałych form publicystyki. Oto wręcz klasyczny przy
kład rozbieżności opinii dwu dyscyplin nauki o tym samym przedmiocie 
badań! 

Tendencję prasoznawstwa wypowiada m. in. Dietrich S c h m i d t 
w swej próbie systematyzacji gatunków dziennikarskich „Gatunki dzien
nikarskie jako formy twórczości i walki" 23). Dzieląc gatunki dziennikar
skie na trzy grupy, autor przyznaje reportażowi i felietonowi odrębną po
zycję jako gatunkom dziennikarsko-estetycznym (journalistisch-aestheti-
sche Genres). 

Inny niemiecki teoretyk, D. S c h i e n s t e d t wyciąga wniosek: 

,.Reportaż istnieje jako gatunek mieszany (Mischgenre) pomiędzy naukowym wy
kładem i artystycznym przedstawieniem" 24). 

Teza o pośredniej pozycji reportażu pomiędzy naukowymi i estetycz
nymi drogami podejścia do rzeczywistości powraca w licznych wariantach, 
z prasoznawczego punktu widzenia każdorazowo przynosząc jednak uzna
nie warstwy estetycznej za nadrzędną, bo decydującą o specyfice gatun
kowej. Np. Borys P o l e w o j w wykładzie „Reportaż w gazecie" uważa 
wręcz walory estetyczne za podstawowe kryterium wartości utworu. Jego 

2 2 ) L. T i m o f e j e v i H. V e n g r o v : Kratkij Słovar' Literaturov' odćeskich 
Terminov. Ućpedgiz 1953. 

2 3 ) Dietrich S c h m i d t : Journalistische Genres als Gestaltungs- und Kampf for
men. W: Zeitschrift für Journalistik 1961 r. nr 3. 

2Ą) D. Sc h l e n s t e d t : Die Reportage bei E. E. К i s с h. Berlin, wyd. Ruetten 
und Loening 1959 г., str. 77. 
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punkt widzenia na reportaż skłania się ku przyznawaniu temu gatunkowi 
w głównej mierze artystycznych, obcych publicystyce cech: 

„Reportaż jest utworem na pograniczu prozy artystycznej i rodzajów literackich 
używanych w gazecie. (.. .) Jeżeli reportaż wyszedł spod pióra mistrza, to ma wszel
kie cechy opowiadania (...). Reportaż jest samodzielnym, literacko-artystycznym 
rodzajem twórczości dziennikarskiej. W odróżnieniu od innych rodzajów publicy
styki zawiera on elementy artystycznego, obrazowego opisu; w odróżnieniu od ro
dzajów literackich opiera się o konkretne fakty, zawiera elementy publicystyki, ba
dania naukowego"25). * 

Daleko idące wnioski dla metodologii badań wyciąga z tej „pogranicz-
ności" reportażu autorka cytowanej już pracy „Sztuka reportażu"2 6) . 
Ż u r b i n a opiera swą definicję gatunku właśnie na specyfice poznawczej 
reportażu: 

..Reportaż jest tym rodzajem sztuki, który przejął nieco zarówno z istoty litera
tury jak i nauki, stając się dziedziną godzącą obie s t r o n y . / . . ) Należy stwierdzić, że 
reportaż wypełniając swe zadania ideowo-artystyczne, określił się jako gatunek, dla 
którego charakterystyczną tendencją jest szkicowanie tego czy innego zjawiska spo
łecznego nie licząc się z barierami między sztuką*, publicystyką i nauką. W tym tkwi 
jego swroistość" 2T). 

Żurbina powołując się na spostrzeżenie M. Gorkiego, iż „reportaż stoi 
gdzieś pomiędzy badaniem (issledovanijem) a opowiadaniem" 28), dochodzi 
do następującej oceny różnic cechujących metody poznania reportażu 
i beletrystyki: 

,.Badanie życia dla powieści, opowiadania, noweli, poematu służy autorowi do wy
rażania charakteru jego bohaterów, dla tworzenia treściowych i kompozycyjnych 
sytuacji (. . .). W reportażu badanie odgrywa inną, bardziej samodzielną rolę. Prze
nika głęboko do wszystkich obrazów reportażu, nasyca je, określa jego strukturę, 
stwarza jego artystyczną specyfikę" 29). 

Radziecki teoretyk literatury, L. I. T i m o f i e j e w przyznaje również 
reportażowi pograniczną pozycję, aczkolwiek w jego ujęciu granice wyzna
czające zakres gatunku przebiegają nieco inaczej niż w ujęciu cytowanych 
powyżej autorów. Przyjmując za punkt wyjścia stosunek reportażu do 
przedstawianych faktów, dochodzi L. I. Timofiejew do rozróżnienia metod 
poznania w tym gatunku i dziełach literackich sensu stricto. 

Zdaniem Timofiejewa reportaż — w odróżnieniu od dzieł l i teratury ' 
w ścisłym tego słowa znaczeniu — opiera swe istnienie o jednostkowe, 
autentyczne i nieuogólnione fakty; z drugiej natomiast strony, pod wzglę
dem sposobu wykorzystania tych faktów reportaż zbliża się do opowia
dania czy powieści, — taką samą bowiem rolę spełnia w nim typizacja 
przedstawień. W ujęciu Timofiejewa reportaż jest gatunkiem a r t y -
s t y c z n o - h i s t o r y c z n y m (terminem tym autor obejmuje także 
pamiętniki, powieść biograficzną i in.): -J 

2r>) Borys P o l e w o j : Reportaż w gazecie. Stenogram wykładu wygłoszonego 
w 1951 r. w Wyższej Szkole Partyjnej przy КС PZPR. Warszawa 1954 r. Wydział 
Dziennikarstwa UW, str. 1 i 4. 

2C) E. Ż u r b i n a : Iskusstwo oćerka. Moskwa 1957 r. 
27) Ibid. str. 14. 
2H) Ibid. str. 17. 
2!t) Ibid. str. 18—19. 
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„(. . .) w centrum reportażu stoi realnie istniejące zjawisko życia. Ukazuje się 
w nim (tzn. w reportażu) właśnie to, c o b y ł o , — w tym znaczeniu reportaż jest 
h i s t o r y c z n y ; ale równocześnie to, co było, ukazane jest w reportażu jak to, co 
mogło być, jak to, co domaga si$ e s t e t y c z n e j o c e n y , co ujawnia zgodność ze 
społecznymi ideałami, — z tego punktu widzenia reportaż stanowi zjawisko o cha
rakterze artystycznym" 30) 

Cytowane nieco powyżej stwierdzenie R. K u n z e g o o specyfice 
obrazu dokumentarno-literackiego w reportażu, niezależnie od swych 
konsekwencji dla badań struktury gatunku, posiada również wagę na pła
szczyźnie poszukiwań granic gatunku poprzez analizę procesów poznania. 
Przypisywanie reportażowi swoistych, typowych dla niego obrazów, opiera 
się w ujęciu Kunzego na spostrzeżeniu, iż z gruntu inny charakter po
znawczy posiadają podstawowe jednostki treści opowiadania pozbawione 
waloru autentyzmu, inny zaś — reportażu, w którym obrazy powinny 
kojarzyć wymogi bezpośredniego odbicia rzeczywistości z artystycznym 
uogólnieniem. 

IV. Następną płaszczyznę kryteriów tworzą opinie przykładające szcze
gólną wagę do p s y c h o l o g i i i t e c h n i k i p r o c e s u t w ó r c z e -
g o jako wyróżnika gatunku. Przedmiotem zainteresowania są tu np. fakty 
w rodzaju osobistego zaangażowania reportera w tok opisywanych przez 
niego wydarzeń (widać to wyraźnie w reportażu podróżniczym), przesy
cenie utworu indywidualnością autora, specyfika pracy reporterskiej 
streszczająca się w lapidarnym niemieckim określeniu dabei sein (być 
przy tym). 

Niemiecki prasoznawca Emil D o v i f a t skłonny jest przyznawać 
szczególne znaczenie tej sferze problemów: 

„Istotą reportażu jest pełne temperamentu, bliskie życiu, silnie osobiste i osobiście 
doznane (erlebte) przedstawienie jakiegoś wydarzenia. W przeciwieństwie do »spra
wozdawcy«, który przyjmuje rzeczy bardziej biernie i sumiennie, "reporter przeka
zuje pochodzące z własnego oglądu (Überschau) rzeczowo opracowane w szczegółach, 
ale jednak osobiste wrażenia ogólne (Gesamteindruck)" 31). 

Natomiast autor monografii felietonu, Wilmont H а а с к e, zestawiając 
reportaż z badanym przez siebie gatunkiem dochodzi do przeciwnych 
wniosków : 

,,W reportażu wydarzenie wraz ze swą wartością informacyjną (das nachrichten-
maersige Wert) jest ważniejsze niż człowiek, który je cpisuje; reportaż jest bowiem 
tworem dziennikarskim z samej swej natury. W felietonie odtworzenie wydarzenia 
nie jest centralnym zadaniem twórczym, ale ubocznym motywem dającym impuls 
do najswobcdniejszych przedstawień, do osobistych rozważań, do filozoficznych po
wiązań" 32). 

Przeciwstawne konkluzje, do których dochodzą E. Dovifat i W. Haackel 
wynikają z odmiennych punktów widzenia; reportaż w zestawieniu z fe-' 
lietonem istotnie wydaje się tworem bardziej zobiektywizowanym, acz-

3 0 ) L. I. T i m o f i e j e w : Osnovy t'eorii lit'eratury. Moskwa 1963, str. 357. 
3 1 ) Emil D o v i f a t : Zeitungslehre, tom I. Berlin 1962 r. wyd. Walter de Gruyter 

& Co., str. 25. 
3 2 ) Wilmont H а а с к e: Handbuch des Feuilletons. Wyd. Lechte — Emsdetten 

1952, t. II, str. 249—250. 
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kolwiek niektóre jego rodzaje akcentują osobowość narratora w stopniu 
bardzo intensywnym. Nie ulega natomiast wątpliwości, iż porównując 
reportaż z większością form dziennikarskich (np. z informacją czy artyku
łem) łatwo dostrzec jego zindywidualizowany, „gawędziarski" ton. _^ 

Jeszcze дппу pogląd reprezentuje M. S с h e é r. Kładzie on nacisk na 
swoistość pozycji reportera, który odgrywa rolę sui generis pośrednika 
w układzie „wydarzenie — czytelnik". M. Scheer stwierdza, iż: 

„(Reportaż) stanowi wyraz stosunku reportera do otoczenia, gdy pisze on w 1. oso
bie liczby poj. (Ichform), przy czym reporter odgrywa rolę pośrednika, a czytelnik 
ma odnieść wrażenie, że to on sam widzi, słyszy, doznaje, co reporter widział, słyszał 
i przeżył" 33). 

Z punktu widzenia niektórych teoretyków li teratury ten sam problem 
ukazuje dodatkowy aspekt. Proces twórczy, którego końcowym efektem 
jest reportaż, traci na znaczeniu, staje się tylko etapem przygotowawczym 
eł<§ właściwej literatury. Rzutuje to na ocenę samego reportażu: 

„Właściwą literaturą reportaż nie jest. Na reportażu nie można poprzestać ani 
w punkcie wyjścia ani w7 punkcie dojścia (...). Reasumując twierdzę: reportaż ma 
sens jeśli jest przygotowaniem do nowej, budującej się kultury, ma sens wyłącznie 
jako takie przygotowanie" 31). 

..Reportaż jest wyprzedzeniem prozy powieściowej ku tematom, które jeszcze nie 
podległe przetworzeniu artystycznemu, jeszcze zbyt bliskie, aby posiąść wobec nich 
dystans, domagają się jednak wyrazu i zapamiętania. Stąd reportaż przedwojenny 
był ramieniem prozy wyciągniętym ku sprawom, jakich jeszcze nie chwytała po
wieść. Był sui generis awangardą ku realizmowi" 35). 

Trzeba przyznać, że tego rodzaju kategoryczne zastrzeżenia należą 
w ostatnich latach do rzadkości. Reportaż wywalczył już sobie prawo, by 
być traktowany jako samoistny, w pełni dojrzały gatunek. Powojenne 
dyskusje wykazały również, iż reportaż jest gatunkiem, w którym ele
ment artystyczny posiada pełne prawo obywatelstwa, nie stanowi jedynie 
obcego organizmowi utworu „upiększenia". 

Wydaje się jednak, że najsłuszniej byłoby traktować walor este
tyczny reportażu jako czynnik o drugorzędnym znaczeniu. Praktyka nie
których reporterów (np. M. Wańkowicz, M. Brandys, J. Roszko) wykazała, 
że reportaż może z powodzeniem spełniać wymogi stawiane przed pełno
wartościowym artystycznie utworem, z drugiej strony jednak niezaprze
czalnym faktem jest istnienie reportaży pozbawionych zupełnie lub 
prawie 'zupełnie waloru estetycznego — mowa tu np. o krótkich sprawo
zdaniach, reportażach sądowych, reportażach sportowych, niektórych ko
respondencjach zagranicznych itd. W tym świetle problem estetycznej 
wartości gatunku usuwa się na plan dalszy, nie mogąc uzurpować sobie 
cechy w s z y s t k i c h reportaży. W najlepszym razie rola środków este
tycznych posłużyć może do wytyczenia linii wewnątrzgatunkowych po
działów. 

3 3 ) Maximilian S c h e e r : Die Reportage gestem und heute. Diskussions-material 
zur Vorbereitung des IV. Deutschen Schriftstellerkongresses, Heft 7, str. 10. 

3 4 ) Ignacy F i k : O reportażu. W: Wybór pism krytycznych. Książka i Wiedza 
1961 r. str. 3—8. 

3 5 ) Kazimierz W y k a : W tomie: Szkice literacko-artystyczne. Kraków 1956, t. Ы, 
str. 8. 
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Systematyzacja niektórych opinii na temat reportażu, którą usiłowa
liśmy przeprowadzić na poprzednich stronicach wydaje się nieodzownym 
etapem poprzedzającym każdą próbę nowego ustalenia cech tego gatunku. 
Zbyt często w toczonych na. łamach prasy dyskusjach mieliśmy do czy
nienia z wyważaniem dawno otwartych drzwi, zbyt rzadko dyskutowano 
na temat dotychczas sformułowanych i wyraźnie określonych stanowisk. 
Wolno chyba żywić obawy, że dalsze utrzymywanie się tego stanu rzeczy 
może poważnie utrudnić realny postęp w badaniach nad reportażem. 

* 
* * 

Z powyższego przeglądu opinii o reportażu celowo wyłączony został 
p r o b l e m f u n k c j i g a t u n k u jako kryterium jego specyfiki. W do
stępnej mi literaturze zagadnienie funkcji reportażu nie doczekało się 
nigdzie szerszego rozwinięcia, choć rozsypane tu i ówdzie wzmianki po
zwalają przypuszczać, iż autorzy zajmujący się teorią gatunków dzienni
karskich dostrzegają metodologiczne znaczenie tego zagadnienia. 

Perspektywy badania funkcji reportażu wydają się szczególnie zachę
cające, gdy zważyć, iż właśnie to kryterium posiada kluczowe znaczenie 
dla wszelkich podziałów gatunkowych. W ujęciu teoretyczno-literackim 
problem ten nie budzi chyba wątpliwości: 

„Dzieło literackie — ze względu na założoną w pewnym kierunku skuteczność — 
musi mieć zatem c e l o w ą k o n s t r u k c j ę swych treści, jej układów itd. Podob
nie jak funkcja impresywna dzieła zakłada pewną jego strukturę, tak i odmiana funk
cyjna zakłada odmianę tej struktury (...). Funkcja impresywna i jej odmiany — 
wraz z koniecznymi, a zgodnymi z naturą tworzywa językowego środkami, stoją
cymi na jej usługach — decyduje o strukturze gatunku. Stąd w konsekwencji funk
cja i jej środki działania zdają się być najwłaściwszym kryterium dla systematyki 
rodzajów" 36). 

Powyższa uwaga Stefanii S k w a r c z y ń s k i e j , odnosząca się w za
sadzie do dzieł literackich sensu stricto, posiada niewątpliwie walor waż
ności także w stosunku do reportażu i to w dwu równocześnie aspektach: 

— P o p i e r w s z e : badanie funkcji reportażu pozwoli wyznaczyć mu 
samodzielną pozycję wśród gatunków dziennikarskich i literackich. 

— Po d r u g i e : ustalenie modyfikacji funkcji gatunku ułatwi prze
prowadzenie podziału typowych odmian reportażu wewnątrz granic ga
tunkowych. 

Wydaje się, że właśnie funkcja reportażu — w pierwszym ujęciu — 
odróżnia ten gatunek dostatecznie ostro od pozostałych form występują
cych w gazecie. Innymi słowy — trzeba umieć odpowiedzieć sobie na 
pytanie: „po co publikuje się reportaże?". 

Czechosłowacki teoretyk, Maria S e d l a k o v a zastanawiając się nad 
zagadnieniem specyfiki reportażu, stwierdza: 

,,... jego celem jest informowanie czytelnika o tym albo innym konkretnym wy
padku, o tym czy innym zdarzeniu, o jakiejś dziedzinie ludzkiej działalności, o rezul
tatach badań naukowych, o tym czy innym kraju itd." S7). 

3e) Stefania S k W a r c z y ń s k a : Wstęp do nauki o literaturze, t. I. Warszawa 
1954, str. 62—63. 

37) Maria S e d l a k o v a : Koreferat: „Humanistyczne idee i ludzie we współ
czesnym reportażu". W tomie: M'ezdunarodnaja vstreca ocerkistov. Bucuresti 1958. 
So juz Zurnalistov RNR, str. 34. 
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Odnosi się wrażenie, że ujęcie Marii Sedlakovej zaciera różnicę funkcji 
reportażu i informacji. O ile informowanie czytelnika stanowi bez wąt
pienia domenę informacji, to w przypadku reportażu, a szczególnie re
portażu o cechach literackich funkcja ta ustępuje na plan dalszy. Cechy 
zasadnicze funkcji informowania wyznaczane są przez jej ścisłość i zwięz
łość, skuteczność, wyraża się ona w sposób bliski funkcji wypowiedzi 
naukowych, akcentuje fakty i l o g i c z n e związki między faktami, kła
dzie nacisk na wymierność i konkretność danych, rezygnując z obrazo
wości czy osobistego tonu. 

Przy takim rozumieniu zadań informowania, reportaż nie da się po
mieścić w tych ramach. Jego celem n i e j e s t d o s t a r c z a n i e i n 
f o r m a c j i — gdyby tak było, cel ten dałoby się osiągać w nierównie 
krótszych i mniej złożonych formach, bez całego szeregu chwytów for
malnych nieznanych informacji (np. dialog, anegdota, obraz i in.). Drogą 
prostego eksperymentu można przekonać się, że zawartość treściowa nie^-
jednego reportażu nie da się zużytkować w formie typowej informacji 
prasowej — na jaw wychodzi brak podstawowycłi danych wyznaczanych 
w informacji przez kardynalne pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? oraz 
w stopniu jeszcze poważniejszym wątłość logicznych związków przyczy-
nowo-skutkowych w reportażu. Rzuca się wreszcie w oczy, że fakty za
war te w reportażu posiadają zazwyczaj odmienny charakter niż fakty 
stanowiące budulec informacji — uderza ich jednostkowość, odmienny 
zakres tematyczny i stopień uogólnienia. Wszystko to nie świadczy by
najmniej o treściowym ubóstwie reportażu, lecz dowodzi jego funkcyjnej 
specyfiki, która nakazuje taki a nie inny stosunek do materiału i struk
tury utworu, taki a nie inny dobór faktów oraz sposób ich zużytkowania. 

Inaczej widzi zagadnienie funkcji reportażu Irena T e t e l o w s к а 38), 
która uważa, że: 

„w reportażu dominuje funkcja p r z e d s t a w i e n i a w y o b r a ż e n i o w e g o , 
gdyż mówimy (...) w słowach konkretnych, żywych, soczystych (. ..). Chodzi nam 
zazwyczaj o słowa, które obok swego znaczenia odnoszą się do przedmiotów także 
przy pomocy związanych z nimi wyobrażeniowych wyglądów odpowiednich przed
miotów" 39). 

Przypisywana reportażowi jako gatunkowi przez I. Tetelowską funkcja 
przedstawienia wyobrażeniowego, uogólniona została na podstawie funk
cji poszczególnych słów i wypowiedzi składających się na całość utworu. 
Rejestrując to stanowisko jako interesującą próbę podejścia do badań nad 
reportażem od strony podstawowych jednostek znaczeniowych, trzeba 
jednak wysunąć równocześnie pewne zastrzeżenia. Wydaje się, iż funkcje 
słów i poszczególnych wypowiedzi nie zawsze pozwalają sumować się 
w sposób prosty, innymi słowy — funkcje większych zespołów znaczenio
wych, a tym bardziej całych utworów mogą odbiegać znacznie od pięciu 
funkcji słów i innych tworów językowych wymienionych za R. I n g a r-
d e n e m w cytowanym artykule. Wynika to w pewnej mierze już z war
stwowej teorii budowy dzieła literackiego. R. Ingarden przynawał swoi
sty charakter i nowe jakości związkom zdaniowym: 

38) Irena T e t e l o w s k ą : Analiza zawartości gazet — wstępne stadium funkcjo
nalnej typologii prasy Zeszyty Prasoznawcze 1962 nr 4 s. 12. 

89) Cytat z: R. I n g a r d e n : O tłumaczeniach. Wrocław 1955 г., str. 145—6. 
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„Owa całość może być, zależnie od wypadku, »opowiadaniem«, »-dowodem«, •teo
rią« itd. i w każdym wypadku posiada charakterystyczne, własne cechy, które nie 
dadzą się utożsamić z własnościami zdań, składających się na każdorazową całość 
i które nie przysługują gromadzie zdań całkowicie pozbawionych związku. 

(...) Np. każda taka całość posiada własną s t r u k t u r ę k o m p o z y c y j n ą , 
zależną naturalnie od sensu i od uporządkowania wchodzących w skład jej zdań 
w ich kolejnym następstwie, a wreszcie od rodzaju ich związku (...). Jakoi szcze
gólne następstwo takiej lub innej »kompozycji« pojawia się w pewien sposób ukształ
towana d y n a m i k a dzieła, z drugiej strony p r z e j r z y s t o ś ć i naturalna p ro~ 
s t o t a k o m p o z y c j i , lub odwrotnie z a w i ł o ś ć lub pewna e k s c e n t r y c z -
n o ś ć i s z t u c z n o ś ć itd. Wszystko to są cechy c a ł o ś c i a nie pojedynczych 
zdań" 40). 

Zastrzeżenie to trzeba podnieść przede wszystkim z uwagi na fakt, iż 
istnieje spora liczba reportaży nie spełniających funkcji przedstawienia 
wyobrażeniowego (nieobrazowych) lub spełniających te funkcje zaledwie 
drugoplanowo. Odkładając na później bliższe rozpatrzenie takich utwo
rów, można tu tylko powołać się na przykłady licznych reportaży refe
rujących w sposób nieobrazowy bieg wydarzeń, losy ludzi itp. 

Z drugiej strony nie sposób zaprzeczyć, iż wiele reportaży spełnia funkcje 
o d d z i a ł y w a n i a i w y r a ż a n i a (przypisywane w omawianym 
szkicu gatunkowi artykułu publicystycznego i felietonu), w stopniu nie 
mniejszym niż niejeden utwór należący do dwu wyżej wymienionych 
gatunków. Wydaje się więc, że wyznaczone w ten sposób granice gatun
ków w pewnym zakresie zachodzą na siebie. Nie podważając zasadności 
samego podziału gatunkowego stosownie do wyników analizy funkcjonal
nej słów i tworów językowych, należy jednak rozważyć, w jakiej mierze 
wymaga ona korektur w postaci uwzględnienia funkcji zespołów treścio
wych wyższego rzędu. 
/ Z literackiego punktu widzenia reportaż pomawiany jest nierzadko 
o „wady wrodzone", które nie pozwalają mu stać się gatunkiem pełno
wartościowym artystycznie.«/ Zarzuty koncentrują się wokół odmiennego 
niż np. w opowiadaniu stosunku reportażu do przedstawianej rzeczywi
stości (odbija się to m. in. w tezach o psychologicznej płytkości repor
tażu i skrępowaniu realiami), kwestionuje się zbyt intensywne nasycenie 
publicystyką oraz zasady kompozycji opartej na wiernym odtwarzaniu 
realnych ciągów zdarzeniowych. к 

W tych estetyzujących zastrzeżeniach tkwi przyczyna tendencji wy
różniania artystycznego „reportażu literackiego" i nieartystycznego „re
portażu dziennikarskiego". Podział ten oparty na kryterium estetycznym 
posiada być może pewne znaczenie dla teorii literatury, włączając w jej 
sferę część (i to „lepszą" część!) utworów reportażowych; ze stanowiska 
analizy gatunku jako całości podział ten chybia jednak celu. Decyduje 
o tym fakt, iż funkcja reportażu obca jest funkcji dzieła sztuki. 

Gdyby nadrzędnym zadaniem reportażu było wyłącznie budzenie prze
żyć estetycznych, wówczas traci rację bytu ścisłość jego związków z przed
stawianą rzeczywistością. W skrajnym ujęciu nasycenie realiami, których 
autentyczność reportażu akcentuje niemal każdym swym zdaniem, prze
obraziłoby się w element obcy, w zbędny wtręt w artystycznym orga-

°) Roman I n g a r d e n : O dziele literackim. Warszawa 1960 r. § 23, str. 221—2. 
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nizmie gatunku. Jest rzeczą oczywistą, że własności estetyczne nie zależą 
od stopnia dokumentarności utworu. 

* 
* * 

Istota funkcji reportażu określona jest w nazwie gatunku. Po spolszcze
niu termin ten brzmiałby „ s p r a w o z d a n i e " i chyba nieźle charak
teryzowałby istotne zadania twórczości reportażowej. Wypada podkre
ślić : r e p o r t a ż t o j e d y n y g a t u n e k , k t ó r e g o f u n k c j ę 
. s t a n o w i s p r a w o z d a w a n i e o w y d a r z e n i a c h , s y t u a 
c j a c h , l u d z i a c h . . W szczegółowym ujęciu oznacza to, że: 

— Funkcja sprawozdawcza wyznaczana jest z jednej strony przez ist
nienie r z e c z y w i s t y c h zdarzeń, ludzi i sytuacji mających stanowić 
przedmiot relacji, z drugiej zaś — przez aktywną obecność narratora 
(reportera), który swym sprawozdaniem potwierdza autentyzm przeżytych, 
zasłyszanych lub osobiście ustalonych faktów i zdarzeń oraz ocenia ich 
konsekwencje. Tym samym funkcja ta zakłada o s o b i s t y s t o s u n e k 
narratora do przedmiotu sprawozdania. 

— Funkcję sprawozdawczą znamionuje a k t u a l n o ś ć , której co 
prawda nie da się ująć w ramy określonych granic czasowych, ale w świa
domości odbiorcy dostatecznie ostro odróżniającej się od wydarzeń zde-
aktualizowanych (np. we wspomnieniach, pamiętnikach). Cechy aktual
ności nie da się sprowadzić do przeciwstawienia ..przeszłość — współ
czesność", bowiem możliwe jest włączanie zdarzeń o historycznym cha
rakterze w obręb współczesnej relacji, co nadaje im charakter wtórnej 
aktualności. « 

— Funkcję sprawozdania znamionuje d y n a m i z m . Skupia ona uwa
gę odbiorcy nie na samych faktach, ale na związkach i współzależnościach 
między nimi, związkach typu fabularnego — zdarzeniowych i opisowych. 

— Funkcja sprawozdawcza realizuje się w zasadzie poprzez u j ę c i a 
p r z e d s t a w i a j ą c e 4 1 ) (unaoczniające) i u j ę c i a a k c y j n e (dy
namiczne). W odróżnieniu od artykułu czy informacji, które znamionuje 
pojęciowy, komentujący i informujący charakter, reportaż ma cechy 
o b r a z o w e i f a b u l a r n e . 

Ze stanowiska specyfiki funkcjonalnej reportażu, nietrudno odgraniczyć 
ten gatunek od dziedziny tworów literackich sensu stricto, których nie 
obowiązuje warunek rzeczywistego istnienia przedmiotu opisu. Np. trage
dia J. Słowackiego ..Maria Stuart", pomijając już względy struktury 
i aktualności, różni się od reportażu z gruntu odmiennym stosunkiem do 
przedstawianej rzeczywistości. Jej zadaniem nie jest s p r a w o z d a n i e 
o historycznych postaciach, lecz t w o r z e n i e t r e ś c i o w o - f or
ni a l n e j s t r u k t u r y e s t e t y c z n e j , dla której realne fakty sta
nowią co najwyżej punkt wyjścia o drugorzędnym znaczeniu. 

Granica widoczna jest także przy zestawieniu reportażu z utworami 

,!) Przez termin ..ujęcie" rozumiem połączoną więzią treściowo-formalną j e d 
n o s t k ę s e n s u składającą się z kilku zdań (rzadziej z jednego zdania). Por. także: 
K. M a r k i e w i c z : Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego. Pamiętnik Lite
racki LIII, 1962 r. z. 2, str. 345. 

i 

\ 2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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w rodzaju K. Brandysa „Wywiad z Ballmayerem" 42), które swym nasyce
niem publicystycznym i aktualnością zbliżają się do gatunków dzien
nikarskich. „Wywiad z Ballmayerem" jest nawet do pewnego stopnia 
stylizacją na wzór utworu dziennikarskiego — ukazuje postać reportera 
w aktywnym działaniu — ale utwór ten bez wątpienia nie jest repor
tażem. Decyduje o tym brak rzeczywistych odpowiedników przedstawio
nych w tekście postaci, sytuacji i faktów. Konstrukcja „Wywiadu z Ball
mayerem" tworzy zamknięty, integralny układ, którego powiązania z rze
czywistością mają złożony charakter i nie pozwalają się sprowadzić do 
bezpośredniej relacji. Innymi słowy nie jest to osobiste s p r a w o z d a 
n i e reportera Davesa o konkretnym Ballmayerze, 1 ecz o p o w i a d a 
n i e , którego bohaterami są Ballmäyer i równoprawnie potraktowany, 
działający na płaszczyźnie fikcji, reporter Daves. 

Na tle specyfiki funkcji sprawozdawczej można uchwycić różnice mię
dzy reportażem, a takimi formami jak faktomontaż (niem. Tatsachen
bericht) czy powieść biograficzna (franc, vie romancée). W obu tych ty
pach utworów naruszony jest nieodzowny dla sprawozdania bezpośredni 
związek „narrator-przedmiot relacji". Zarówno faktomontaż jak i powieść 
biograficzna przedstawiają wydarzenia historyczne, które nie mogą sta
nowić przedmiotu s p r a w o z d a n i a lecz co najwyżej o p i s u . W kon
sekwencji gatunki te cechuje większe nasycenie elementem fikcji, zastę
pującej sytuacje i zdarzenia dostępne w utworach reportażowych bez
pośredniemu oglądowi reportera. Końcowym efektem tej sytuacji jest 
odmiana strukturalna, która sprawia, iż faktomontaż i powieść biogra
ficzna odznaczają się odmiennymi własnościami budowy. 

Rozpatrywany w aspekcie sprawozdawczych zadań gatunku problem sto
sunku reportażu do obiektywnych faktów, problem jego autentyzmu, wy
maga kilku dodatkowych uwag. Niewątpliwie sama funkcja sprawozda
nia w zasadzie implikuje obiektywne istnienie przedmiotu relacji. Pod 
tym względem trudno podważyć tezy teoretyków dopatrujących się spe
cyfiki gatunku w swoistym charakterze „prawdziwej" relacji o rzeczywi
stości. Nadal pozostaje jednak otwarta kłopotliwa sprawa s p r a w -
d z a 1 n o ś с i autentyzmu reportażu. 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że w pełni możliwe jest istnienie 
reportaży opartych w mniejszym lub większym stopniu na fikcyjnych 
sytuacjach i wydarzeniach, reportaży przedstawiających sylwetki ludzi 
uformowane w wyobraźni autorów, uogólnione na podstawie znajomości 
setek indywidualnych przypadków. Niemal każdy z reporterów-prakty-
ków może wykazać się tego rodzaju eksperymentami, a prawie każdy 
reportaż zawiera takie czy inne, świadome i nieświadome, uchybienia 
w stosunku do rygorystycznie pojmowanego autentyzmu, zniekształcenia 
w odbiciu obiektywnej rzeczywistości, wynikające z oczywistych trudności 
wiernej transpozycji życiowych realiów i ich wzajemnych powiązań w od
rębną sferę dzieła literackiego. 

Klasycznym wręcz przykładem może być cytowana przez E. E. Kischa 
sprawa jego własnego reportażu o pożarze szitkowskich młynów 43), która 

4 2 ) Kazimierz B r a n d y s : Wywiad z Ballmayerem. W tomie: Romantyczność. 
Warszawa 1960 r. 

4 3 ) E. E. K i s c h : Jarmark sensacji. Rozdział: „Debiut przy pożarze młynów". 
Wyd. MON Warszawa 1957. str. 157—170. 
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posłużyła mu jako punkt wyjścia dla teoretycznych rozważań nad istotą 
„prawdziwości" gatunku (por. opinię na str. 5). Przypomnijmy sytuację: 
fikcyjny reportaż o inwazji nędzarzy w czasie pożaru młynów przyjęty 
został przez redakcję i otoczenie jako autentyk, natomiast kompletnie 
pominięte zostały w tekście autentyczne fakty i zdarzenia, które wyda
wały się być niezbędne dla wiedzy o prawdziwym biegu wypadków. 
E. E. Kisch pisze: 

„Spłodziłem „sprawozdanie", ale ani na jotę nie zmieniło to faktu, że nie zawie
rało ono nawet tego, jaki był przebieg pożaru i co się w tym czasie wydarzyło. Praw
dopodobnie były nawet trupy i ranni" 44). 

Wbrew konkluzjom E. E. Kischa, który odmawia tego rodzaju utworom 
prawa do miana reportażu, wypada nam chyba przyjąć odmienny punkt 
widzenia. 

Nigdy nie będziemy w stanie uzyskać całkowitej pewności czy badany 
przez nas utwór istotnie wiernie odzwierciedla realną rzeczywistość. 
Nigdy nie zdołamy wytyczyć dokładnej i obowiązującej granicy pomiędzy 
dopuszczalnym i niedopuszczalnym udziałem fikcji w sprawozdaniu. Czy 
można więc wyciągnąć stąd wniosek, że utwory, których autentyczność 
nie zastała w każdym punkcie zadowalająco dowiedziona lub potv/ierdzona 
w trakcie analizy nie są reportażami? Przyjęcie takiego stanowiska wyrzą
dziłoby prawdziwe spustoszenie wśród utworów będących ponad wszelką 
wątpliwość reportażami; nie ostałby się zapewne ani jeden reportaż 
E. E. Kischa! 

Z punktu widzenia analizy konkretnych utworów należy się chyba po
godzić z istnieniem grupy ąuasi-sprawozdań, relacjonujących w mniejszym 
lub większym stopniu fikcyjne sytuacje; dla badacza reportażu drugo
rzędne znaczenie posiada jednak fakt czy sytuacje przedstawione w re
portażu są prawdziwe. Tym większej wagi natomiast nabiera badanie 
c z y r e p o r t e ' r s k a r e l a c j a m a c e c h y p r a w d z i w o ś c i , 
czy skonstruowana została dokładnie tak, jak gdyby sytuacja była praw
dziwa. Innymi słowy, interesuje nas czy pozostaje ona ze względu na 
swą strukturę i charakter nadal s p r a w o z d a n i e m czy też realizuje 
się w formie fikcyjnego i uogólnionego l i t e r a c k i e g o o p i s u . 

Zastrzeżenie to nie przekreśla oczywiście znaczenia autentyzmu jako 
kamienia węgielnego gatunku reportażu. Chodzi jedynie o to, by problem 
ten sprowadzić na płaszczyznę dostępną badaniom naukowym, by ująć 
go w formie przystającej do zadań analizy utworów, nie zaś detektywi
stycznych dociekań nad prawdą czy fałszem, poszczególnych zdań. 

W tym świetle zagadnienie ,,prawdy" reportażu, przeciwstawianej ,.fik
cji" utworów literatury sensu stricto, rozumiane być powinno inaczej jak 
tylko na płaszczyźnie różnicy między zdaniami prawdziwymi a fałszywymi. 
Problemem tym na terenie literatury zajmował się Jerzy P e l c , który 
niezależnie od podziału na zdania obiektywnie prawdziwe i obiektywnie 

rzyznaje zdaniom utworu literackiego c h a r a k t e r a s e r -
t у ШЩШ^от^Хх walor w z g l ę d n e j p r a w d z i w o ś c i lub w z g 1 ę d-
п е д ш э Ш u, zależnie od mniemania autora czy odbiorcy: 

„Щгшяхгту się, że zespół złożony z przekonaniowego stosunku autora do sensu zda
nia oraz takiegoż stosunku odbiorcy do sensu zdania będziemy nazywać skrótowo 

iĄ) Tamże str. 163. 

2* 
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c h a r a k t e r e m a s e r t y w n y m tego zdania. Charakter więc asertywny wypo
wiedzi, to tyle, co charakter tej wypowiedzi jako sądu lub supozycji, bądź charakter 
jej jako sądu w mniemaniu odbiorcy lub supozycji w mniemaniu odbiorcy. Posłu
gując się tym nowo wprowadzonym terminem, powiem że wartość logiczna zdania 
nie zależy od jego charakteru asertywnego. 

W szczególności więc każde zćpnie oznajmiające w dziele literackim jest albo 
prawdziwe, albo fałszywe, niezależnie od tego, jaki ma ono charakter asertywny" 45). 

Zbliżone do J. Pelca stanowisko zajmuje też Henryk M a r k i e w i c z , 
który w rozważaniach na temat fikcji w dziele literackim rozgranicza po
jęcia ..prawdziwość" i „asertoryczność": 

..Przypomnijmy, że asertoryczność nie jest tożsama ani z prawdziwością ani ze 
szczerością; polega ona na tym, że autor p r e t e n d u j e d oi t e g o , by jego wypo
wiedź była t r a k t o w a na jako wyraz tego, co rzeczywiście sądzi, a więc — jako 
szczera" 4e). 

W ślad za powyższymi sformułowaniami przyjmujemy więc w niniej
szych rozważaniach „prawdziwość" reportażu jako wynik asertorycznego 
charakteru zdań i zespołów zdaniowych składających się na całość utworu. 
Owa ..manifestacja przekonaniowa" czyli asertoryczność nadająca zdaniom 
charakter sądów (w odróżnieniu od ąuasi-sądów i czystych supozycji) 
realizuje się w reportażu poprzez zespół składników leksykalnych, styli
stycznych i kompozycyjnych, które stanowią dla odbiorcy sui genens 
sygnał, że ma on do czynienia ze sprawozdaniem, a nie z literackim opi
sem (por. np. typowe dla reportażu wypowiedzi w rodzaju: „Rozmawiałem 
z...", „Widziałem na własne oczy...". „Przybyłem do miejscowości X..."). 
Tę samą rolę spełnia w reportażu stosunkowo częste posługiwanie się 
wkładanymi w usta postaci wypowiedziami zaczerpniętymi z języka po
tocznego i żargonów: podobną funkcję mają nierzadko cytaty, przytaczane 
w tekście dokumenty itp. 

Wydaje się także, że asertoryczny charakter reportażu — jeśli można 
uogólnić własność asercji na cały gatunek — wiąże się także ze swoistym 
stosunkiem do nazw i danych liczbowych. Reportaż poprzez „uściślający" 
charakter komunikowania faktów, np. podawanie pełnych nazwisk, nazw 
instytucji, miejscowości i in. oraz przytaczanie dokładnych liczb, stwarza 
specyficzną, przesycającą utwór atmosferę „prawdziwości". Innymi słowy, 
reportaż akcentuje m o ż l i w o ś ć w e r y f i k a c j i komunikowanych 
faktów, naturalnie — tylko potencjalną i tylko w zakresie wyznaczonym 
przez autora. Zdanie typu: „Inżynier X z zakładów Y liczy sobie 34 lata" 
ma charakter asertoryczny (czyli pretenduje do tego. by być traktowane 
jako sąd) właśnie poprzez podsumowaną przez autora możliwość wery
fikacji zawartych w nim informacji, choć jest rzeczą oczywistą, że czy
telnicy zrezygnują ze sprawdzania czy istotnie fakty te pokrywają się 
z prawdą. 

R e a s u m u j ą c : przedmiotem analizy reportażu nie może być praw
dziwość bądź fałsz komunikowanych faktów, natomiast bliższego i szcze-

,r>) Jerzy P e l c : O wartości logicznej i charakterze asertywnym zdań w dziele 
literackim. W: Estetyka R. I, 1960 г.. str. 125. 

1(i) Henryk M a r k i e w i c z : Fikcja w dziele literackim a jego zawartość po
znawcza. W- Studia Filozoficzne 1961 r. nr 3 (24), str. 177. 
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iwego poznania domaga się sam s p o s ó b ich podawania, asertorycz-
z wypowiedzi, a także c h a r a k t e r podawanych faktów, ich od-
ny i typy — np. fakty pochodzące z oglądu, fakty syntetyczne (dane 
:>owe), fakty podległe empirycznej weryfikacji i fakty niespraw
ne itp. Zagadnienia te mieszczą się w obrębie problematyki struk-
r gatunku, będącej nosicielem tak pojmowanej cechy „prawdziwości" 
>rtażu. 



JANUSZ MACIASZEK 

WSTĘPNA REJONIZACJA 
NATĘŻENIA CZYTELNICTWA GAZET W POLSCE 

Jednym z zadań Pracowni Ekonomicznej OBP było opraco
wanie materiałów do założeń perspektywicznego planu roz
woju prasy zebranych przez poszczególne wydawnictwa 
RSW „Prasa". W trakcie tego opracowywania poddano mię
dzy innymi analizie nasilenie czytelnictwa gazet w poszcze
gólnych województwach. Problem ten może zainteresować 
szerszy krąg praktyków. Artykuł przedstawia próbę rejoni
zacji natężenia sprzedaży, a pośrednio i czytelnictwa podsta

wowych grup gazet w poszczególnych województwach. 

I. ŹRÓDŁA BADAŃ 

Podstawą badań były w zasadzie dane liczbowe z zakresu kolportażu 
gazet *) w roku 1961. Jedynie w odniesieniu do poszczególnych grup gazet 
wydawanych przez RSW „Prasę", ze względu na brak danych średnio
rocznych, oparto się na szczegółowych danych odnośnie wojewódzkiego 
rozkładu sprzedaży pomiędzy województwami według stanu ze stycznia 
1962 r. 

Nakłady gazet są limitowane, co zaciemnia nieco faktyczny popyt na 
poszczególne ich grupy. Ponadto natężenie sprzedaży gazet ulega zmianie 
w ciągu roku. Wobec tego podane poniżej wskaźniki natężenia sprzedaży 
obrazują jedynie rząd wielkości oraz proporcje natężenia sprzedaży gazet 
z poszczególnych województw. 

*) Termin „gazeta" został przyjęty dla określenia numeru jakiegokolwiek pisma 
(tak dziennika jak i tygodnika) w znaczeniu używanym przez Pracownię Teorii i Prak
tyki Prasy OBP — patrz: I. T e t e l o w s k a , Zeszyty Prasoznawcze nr 5—6/1960, 
s. 65 oraz I. T e t e l o w s k a : Analiza zawartości dzienników jako wstępne stadium 
wypracowania funkcjonalnej typologii prasy, powielony skrypt referatu na I Mię
dzynarodową Sesję Prasoznawczą w Warszawie, 1961. (przyp. red.). 
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Wprawdzie nasze rozważania opierają się na danych o sprzedaży, to 
jednak pośrednio obrazują one również natężenie czytelnictwa. Z reguły 
bowiem akt kupna gazety jest niezbędną przesłanką jej czytelnictwa. 
Wobec tego przy założeniu nieistotnego charakteru zróżnicowania ilości 
czytelników jednego egzemplarza gazety w poszczególnych wojewódz
twach, wskaźniki natężenia czytelnictwa gazet są jedynie wielokrotno
ścią wskaźników natężenia sprzedaży. 

Względny poziom czytelnictwa, czyli natężenie czytelnictwa gazet, 
mierzymy ilością egzemplarzy gazet czytanych (u nas nabywanych) przez 
osobę zaliczoną do potencjalnych czytelników. Miernik więc poziomu 
czytelnictwa gazet, zwany wskaźnikiem natężenia czytelnictwa jest ilo
razem ilości gazet (u nas globalnej sprzedaży rocznej) i ilości potencjalnych 
czytelników. Wskaźniki natężenia czytelnictwa gazet, wyrażone w ilości 
egzemplarzy gazet, przypadających na jednego czytelnika potencjalnego, 
umożliwiają bezpośrednie porównanie względnego poziomu czytelnictwa 
gazet w różnych, co do ilości absolutnych, okręgach czytelniczych. Tym 
samym uwypuklone zostają różnice w skłonności do czytelnictwa prze
ciętnych czytelników zamieszkałych w porównywanych ze sobą okręgach. 

Z reguły ilość sprzedanych gazet odnosi się do ogółu ludności, co nie 
jest rozwiązaniem właściwym. Trudno bowiem zaliczać do kręgu czytel
ników niemowlęta i dzieci przedszkolne. Ponadto wobec zróżnicowania 
struktury wieku ludności poszczególnych województw, wskaźniki natę
żenia czytelnictwa gazet byłyby funkcją dwu różnych czynników: skłon
ności do czytania, oraz struktury wieku ludności. Wobec tego w naszym 
przypadku operujemy wskaźnikami wyrażającymi ilość sprzedawanych 
egzemplarzy gazet przypadającą na jedną osobę w wieku powyżej 15 lat. 

Ogólny poziom czytelnictwa gazet badano przy pomocy wskaźnika 
globalnej sprzedaży dzienników (wskaźnik „ogółem dzienniki") oraz 
globalnej sprzedaży czasopism (wskaźnik ,,ogółem czasopisma"). Tytuły 
wydawane przez RSW „Prasa" podzielono dodatkowo na kilka grup, któ
rym odpowiadają odrębne wskaźniki cząstkowe. Wśród dzienników wy
różniono : partyjne, poranne, ekspresowe i inne. Podobnie wśród czaso
pism wydzielono: magazyny, pisma ilustrowane, rozrywkowe i sportowe 
oraz pokrewne; społeczno-kulturalne (literackie, polityczne); czasopisma 
dla aktywu partyjnego i młodzieżowego; społeczno-kulturalne o tematyce 
lokalnej; naukowe, popularno-naukowe, zawodowo-fachowe, branżowe 
oraz czasopisma pozostałe. 

Ponadto wyodrębniono: czasopisma dla kobiet, dzienniki i czasopisma 
dla mieszkańców wsi. 

II. METODA BADAŃ ORAZ PODSTAWOWE REGIONY POZIOMU 
NATĘŻENIA CZYTELNICTWA GAZET 

Wskaźnik natężenia czytelnictwa danego województwa ma charakter 
względny. Sądy wartościujące opieramy na porównaniu danego wojewódz
twa z innymi. 

Dokonując oceny natężenia czytelnictwa porządkujemy województwa 
według rosnącego wskaźnika natężenia. Drugim sposobem jest wyrażenie 
wskaźnika każdego z porównywanych województw w procencie średniego 
wskaźnika ogólnokrajowego. Można wreszcie różnicę (tzw. rozstęp) po-
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między najniższym a najwyższym wskaźnikiem podzielić na kilka rów
nych klas (w naszym przypadku wyróżniono 4 klasy). 

Charakterystykę powyższego rodzaju zawierają tabele 1—4. 
Interpretacja wskaźników natężenia czytelnictwa zawartych w tabe

lach 1—4 nie nastręcza żadnych trudności. Wskaźnik natężenia czytelnic
twa (tj. ilość egzemplarzy gazet przypadająca na jednego czytelnika), 
miejsce danego województwa w szeregu rosnących wskaźników natężenia 
(np. Kielce są na samym końcu), stopień rozwoju czytelnictwa w danym 
województwie w stosunku do średniej krajowej, czy też ilość województw 
przynależnych do poszczególnych klas czytelnictwa — można bez trudu 
odczytać z odpowiednich kolumn wymienionych tabel. 

Można jednakże poddać w wątpliwość zupełność charakterystyki roz
kładu natężenia czytelnictwa przedstawionej w tabelach 1—4. Operowa
nie wskaźnikiem natężenia czytelnictwa, czy też procentem średniej kra
jowej, wymaga porównania każdego danego województwa z wszystkimi 
pozostałymi z osobna. Ponadto stwierdzając nawet pewną różnicę natę
żenia czytelnictwa nie potrafimy ustalić czy ma ona charakter istolny 
czy jedynie przypadkowy. 

Opierając się wreszcie na klasach czytelnictwa o równych przedziałach 
otrzymujemy wprawdzie pewien syntetyczny obraz rozkładu natężenia 
czytelnictwa, jest to jednak obraz bardzo uproszczony. Ilość klas może 
być w zasadzie dowolna. Podział województw na klasy ma charakter 
mechaniczny, przy czym poszczególne przedziały klasowe pozostają pod 
decydującym wpływem województwa o najwyższym i najniższym natę
żeniu czytelnictwa. Wobec tego można niesłusznie zaliczyć do różnych 
klas województwa o podobnym choć nieco odmiennym wskaźniku natęże
nia czytelnictwa. 
"f Ostatnie spostrzeżenia wskazują na konieczność wyodrębnienia skupisk 
województw o podobnym poziomie natężenia czytelnictwa gazet, czyli 
dokonania rejonizacji czytelnictwa. 

Różnice natężenia czytelnictwa w obrębie regionu powinny być mniejsze 
(i nieistotne) aniżeli pomiędzy regionami. Przynależność województw do 
odrębnych regionów nie zawsze jest wyraźna. Niektóre województwa mają 
charakter pośredni, ciążąc równocześnie do dwu sąsiednich regionów, 
inne zaś mogą znacznie odbiegać od wyraźnych (ostro, poprzez szeroką 
skalę różnic zarysowanych) regionów czytelniczych, wyróżniając się szcze
gólnie niskim, albo szczególnie wysokim wskaźnikiem natężenia czytel
nictwa. Tego rodzaju województwa zaliczamy do regionu najbardziej 
podobnego, albo też traktujemy jako odrębny region czytelniczy. 

Wyodrębnienie regionów natężenia czytelnictwa poszczególnych grup 
gazet jest zadaniem bardzo pracochłonnym i nieco złożonym. Poprzesta
jemy więc na ogólnym omówieniu metody oraz na zestawieniu wyników 
badań. 

Sposób wyodrębnienia regionów był następujący:1) 
1) dla każdej grupy gazet wyznaczono od kilku do kilkunastu różnych 

wariantów regionów (metodą prób); 

') Pomijamy omówienie wstępnych prób wyodrębnienia regionów czytelniczych 
przeprowadzonych przy pomocy metody Czekanowskiego — Fiericha. 



ТаЫ. 1: Wojewódzki rozkład wskaźników natężenia czytelnictwa gazet w roku 1961 
Część A — Ogółem gazety oraz razem gazety RSW „PRASA" 

(ilość egzemplarzy globalnej sprzedaży rocznej gazet p rzypada jąca na jednego mieszkańca powyżej 15 lat) 
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Poz. 

Tabl. 2; Wojewódzki rozkład wskaźników czytelnictwa gazet w roku 1961 

Część В — grupy dzienników RSW „Prasa" 

(ilość egzemplarzy globalnej rocznej sprzedaży dz ienn ików przypada jąca na jednego mieszkańca powyżej 15 lat) 
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Tabl. 3: Wojewódzki rozkład wskaźników czytelnictwa gazet w roku 1961 
Część С — grupy czasopism RSW „Prasa" 

(ilość egzemplarzy globalnej sprzedaży rocznej czasopism przypadająca n a stu mieszkańców powyżej 15 lat) 
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Tabl. 4: Wojewódzki rozkład wskaźników czytelnictwa gazet dla kobiet, młodzieży i dla wsi 
(ilość egzemplarzy przypadająca na jedną osobę odpowiedniej grupy odbiorców) 
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2) dla każdego wariantu regionu wyznaczono średnie wskaźników natę
żenia czytelnictwa oraz współczynniki zmienności; 

3) pożądaną ilość regionów oraz granice pomiędzy nimi wyznaczono 
przy pomocy testu Studenta 2) zastosowanego do oceny istotności różnic 
pomiędzy średnimi różnych wariantów regionów według wzoru Fischera: 

M t — M2 

\Nl+N2 — 2l'\Ni-N« I 
przy stopniach swobody równych 

Ni + N2 — 2 

ilość województw w porównywanych regionach (,.je
den" i „dwa") 
średnie wskaźniki natężenia czytelnictwa w porówny
wanych regionach. 
sumy kwadratów odchyleń wskaźników województw 
od średniej regionu „jeden" i „dwa". 

R e g i o n y ogólnego poziomu natężenia czytelnictwa, wyznaczone dla 
grup „ogółem dzienniki" oraz „ogółem czasopisma" przedstawiają się na
stępująco: (por. tabl. 5 oraz mapki 1 i 2). 

Regiony natężenia czytelnictwa gazet wskazują na jednorodne skupiska 
województw odznaczające się podobną skłonnością do czytelnictwa. Przy
należność kilku województw do wspólnego regionu może oznaczać również 
istnienie na terenie danych województw podobnych warunków czytel
niczych. 

Szczególnie niskim natężeniem czytelnictwa gazet odznaczają się: wo
jewództwo warszawskie, Kielce, Rzeszów, Białystok i Lublin. Natomiast 
stosunkowo wysoki poziom czytelnictwa występuje w m. st. Warszawie, 
Szczecinie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. 

W niektórych województwach zachodzi rozbieżność pomiędzy czytelnic
twem dzienników i czasopism. Tak np. Kielce, Białystok, Opole i Łódź 
skłaniają się wyraźnie w kierunku czytelnictwa dzienników. Koszalin na
tomiast oraz Wrocław. Rzeszów. Kraków, Olsztyn wykazują stosunkowo 
większe zainteresowanie czasopismami. Fakty te świadczą o szczególnej 
skłonności jednych województw do czytelnictwa dzienników, innych zaś do 
czasopism. 

Szczegółowa interpretacja wskaźników tablicy 5 może być następująca: 
w grupie „ogółem dzienniki" średni wskaźnik natężenia czytelnictwa 
w skali wszystkich województw wynosi 76,2 egz. przy sigmie ( + ,—) 30,1 
egzemplarza i wysokim stosunkowo współczynniku zmienności (39,5'%). 
Ten ostatni wskazuje na nieco wyższy stopień zróżnicowania poziomów 
czytelnictwa dzienników aniżeli czasopism (współczynnik 29,4°/o). W za-

-) Zainteresowanych odsyłamy do pracy: Tablice statystyczne — pod red. W. Sa
d o w s k i e g o . PWN, Warszawa 1957, str. 18—20 lub J. G. G u i l f o r d : Podstawowe 
metody statystyczne w psychologii i pedagogice. PWN Warszawa 1960, str. 250. 

gdzie 
Ni i N 2 = 

Mi i M2 = 
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Tabl. 5: Regiony ogólnego poziomu natężenia czytelnictwa gazet w roku 1961 
(liczono wg globalnej sprzedaży rocznej przypadającej na jedną osobę powyżej 15 lat) 

Region 

I 
(najniższy) 

II 

III 

IV 
Średnio 

I 

II 

III 

IV 

Średn io 

Średni wskaźn ik 
na tężen ia 

czyte ln ic twa 
w egz. na 1 osobę 
(i ś rednia w egz.) 

Współczynik 
zmienności 

W °/o°/o 

Województwa 
przyna leżne do regionu 

O g ó ł e m d z i e n n i k i 

43,3 
(2,8) 

69,0 
(5,3) 
91,9 
(9,4) 

167,0 
76,2 

(30,1) 

O g 
15,8 
(0,8) 

23,2 
(2,2) 

28,0 
(1,4) 

35,2 
(3,9) 
24,9 
(7,3) 

6,4 

7,7 

10,2 

39,5 

ó ł e m c z a s o 

5,1 

9,4 

5,1 

11,0 

29,4 

warszawsk ie , Kielce, Rzeszów, 
Białystok, Lubl in 
Kraków, Olsztyn, Opole, Koszalin, 
Łódź 
Zielona Góra, Poznań, Katowice , 
Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, 
Gdańsk 
M. st. Warszawa 
(Średnia wskaźn ików województw) 

! 
p i s m a 

Kielce, warszawskie , Białystok. 
Lublin, Rzeszów 
Opole, Łódź, Olsztyn, Bydgoszcz, j 
K r a k ó w 
Koszalin, Zielona Góra, Poznań, 
Gdańsk 
Katowice , Wrocław, Szczecin, ! 
m. st. War szawa 

U w a g a : ze względu na niedoskonałość materiałów wyjściowych zamieszczone 
w tabelach 5—10 wskaźniki obrazuje jedynie podstawowe proporcje natężenia czy
telnictwa różnych tytułów i regionów. Z reguły wskaźniki podano w zaokrągleniu. 

sadzie dwa pierwsze regiony obejmują województwa o wskaźniku czytel
nictwa niższym od średniej województw. Najniższym stopniem zróżnico
wania odznacza się pierwszy region czytelnictwa, największym zaś — re
gion najwyższy (III przy dziennikach i IV przy czasopismach). Szczególnie 
in plus od innych województw odbiega czytelnictwo m. st. Warszawy. Nie
znacznie od średniej krajowej odbiegają przy dziennikach Bydgoszcz, Ko
szalin, Opole, Łódź i Poznań, przy czasopismach zaś Kraków, Olsztyn, 
Bydgoszcz i Poznań. Region najniższy jest terytorialnie skupiony (wszyst
kie województwa wschodnie). Pozostałe regiony a zwłaszcza region IV są 
terytorialnie rozproszone. Można również powiedzieć, iż województwa re
gionu II graniczą z regionem najniższym, stanowiąc przejście w kierun
ku — na ogół najbardziej czynnych czytelniczo — województw zachodnich. 

Dotychczasowe uwagi dają już pewien pogląd na ogólny poziom czy
telnictwa gazet, wobec czego przejdźmy z kolei do omówienia c z y t e l 
n i c t w a g r u p d z i e n n i k ó w . 

Czytelnictwo dzienników partyjnych, porannych i ekspresowych pozo
staje pod wpływem kilku różnych czynników: ogólnej skłonności do czy
telnictwa dzienników, skłonności w kierunku czytelnictwa określonego 
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rodzaju dzienników, ilości i charakteru (tj. zawartości) wydawanych w wo
jewództwie tytułów, sprawności kolportażu, a zwłaszcza w zakresie za
opatrzenia w tytuły wydawane w innych województwach oraz stopnia 
limitowania poszczególnych tytułów. 

Tego rodzaju momenty należałoby omówić w każdej analizie czytelnic
twa gazet. Przykładowo wpływ ilości wydawanych w województwie tytu
łów na natężenie czytelnictwa poszczególnych grup gazet, obrazuje ta
bela nr 6. 

Mapka 1 
Regiony natężenia czytelnictwa dzienników w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 osobę powyżej 15 lat) 

OGÓŁEM DZIENNIKI 

I — 43,2 II — 69,0 III — 91,9 

średnia województw 76,2 

IV — 167,0 
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Ogólnie można stwierdzić, iż przy równoległym wydawaniu trzech ty
tułów wytwarzają się trzy, zbliżone co do swej wielkości, kręgi odbiorców 
tytułu partyjnego, porannego i ekspresowego. Szczególną skłonność w kie
runku czytelnictwa dziennika partyjnego wykazują Katowice, poran
nego — Gdańsk, zaś ekspresowego — m. st. Warszawa. 

Przy wydawanych dwóch tytułach większość czytelników grupuje się 
wokół obu tytułów własnych, z wyraźną przewagą tytułów partyjnych 
(pomijamy w tym miejscu istotny problem limitowania nakładów). Nato-

Mapka 2 
Regiony natężenia czytelnictwa czasopism w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 osobę powyżej 15 lat) 

luh/iry 

Kraka* » fbe&ót 

OGÓŁEM CZASOPISMA 

] CZD 
I — 15, II — 23,2 HI — 28,0 IV — 35,2 

średnia województw 24.9 
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Tabl. 6: Wpływ ilości (rodzaju) wydawanych tytułów na natężenie czytelnictwa 
poszczególnych grup dzienników RSW „Prasa" w roku 1961 

(natężenie czytelnictwa wyrażone w ilości egzemplarzy globalnej sprzedaży rocznej 
dzienników przypadającej na jednego mieszkańca powyżej 15 lat) 

Poz. 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

Rodzaj w y d a w a n y c h ty tu łów 
oraz wojewódz two 

2 

I. Województwa posiadające własne 
tytuły partyjne, poranne, i eks
presowe 

G d a ń s k 
Ka towice 
K r a k ó w 
Łódź 
Poznań 
M. stół. Warszawa 

(średnio 1—6) 
(średnio 1—5) 

II. Województwa posiadające dwa 
własne tytuły 

a. pa r ty jne i po ranne 
Wroc ł aw 

b. pa r ty jne i ekspresowe 
Bydgoszcz 
Lubl in 
Szczecin 

(średnio 8—10) 

III. Województwa posiadające jeden 
własny tytuł partyjny 

Białystok 
Kielce 
Koszal in 
Olsztyn 
Opole 
Rzeszów 
Zielona Góra 
Warszawa wojewódz two 

(średnio 11—18) 

Średnio wo jewódz twa (1—18) 

O g ó ł e m 
dzienniki RSW 

„ P R A S A " 

egzem 
plarzy 

3,0 

105 
88 
58 
70 
73 

151 
(90,9) 
(78,8) 

78 

66 
46 
92 

(68,0) 

43 
41 
68 
59 
68 
40 
76 
38 

(54,1) 

70,0 

reg ion 
czyte lń . 

3,01 

IV 
IV 
II 

I I I 
I I I 

V 
— 

I I I 

II 
I 

IV 
— 

I 
I 

I I 
II 
II 
I 

III 
I 

— 

— 

p a r 
ty jne 

3,1 

32 
46 
17 
23 
23 
15 

(26,0) 
(28,2) 

38 

38 
21 
44 

(34,3) 

28 
21 
41 
33 
47 
20 
50 

8 
(31,0) 

30,3 

po 
r a n n e 

3,2 

40 
19 
14 
18 
22 
47 

(26,7) 
(22,6) 

24 

3 
3 
4 

(3,3) 

3 
6 
5 
5 
7 
3 
7 
9 

(5,6) 

13,3 

eks~ 
p r e -
sowe 

3,3 

24 
17 
19 
22 
16 
83 

(30,2) 
(19,6) 

7 

16 
14 
35 

(21,7) 

4 
6 

12 
11 
6 
8 

10 
11 

(8,5) 

17,8 

U w a g a : — I (kol. 3,01) oznacza najniższy region czytelniczy 
— W tabeli nie wyodrębniono grupy „inne dzienniki", którą ujęto jedynie 

zbiorczo w kol. 3,0 

3 — Zeszyty prasoznawcze 



Tabl. 7: Porównawcza cl 

Póz. 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 

Dzienniki na 1 

wskaźn ik i 
r eg ionów 

ca 
•Д .-, ra 
•a • с 
a N tu 
-Й ш^2. 

2,1 

13,3 
(4,7) 

21,6 
(13) 

33,8 
(4,3) 

45,6 
(4,3) 

30,3 
(12,1) 

1 1 О 
С fiS-
>> ф 

« g S* O N . „ 
a w Иг« 'g 
r ^ ' ß C 

2,2 

35,3 

6,0 

12,6 

9,4 

40,0 

» 
га 
'S s 'О 0) 

"Я ^ >> 
о ад N 

Д Ф Н< 

3,1 

8 

15 
17 

20 
21 
21 
23 
24 

28 
32 
33 
38 
38 

41 
44 
46 
47 
50 

30,3 

osobę powyże 

w o j e w ó d z t w o 

3,0 

W a r s z a w a 
woj . 

m. st. War 
szawa 

K r a k ó w 

Rzeszów 
Lubl in 
Kielce 
Poznań 
Łódź 

Białystok 
Gdańsk 
Olsztyn 
Wroc ław 
Bydgoszcz 

Koszalin 
Szczecin 
Katowice 
Opole 
Zielona Góra 

ś rednio 
wojewódz twa 

lat 

natężenia czytelnictwa dzienników partyjnych w roku 1961 

Dzienn ik 

w o j e w ó d z t w o 

5,2 
1 
M. st. War 

szawa 
Warszawa 

! Poznań 

Łódź 
Rzeszów 

i Kie lce 
: K r a k ó w 
Bydgoszcz 

Lubl in 
Koszal in 
Olsztyn 
Wroc ław 
Szczecin 
Białystok 

Opole 
Zielona Góra 
Ka towice 

średnio 
wojewódz twa 

na 1 członka 
par t i i 

wskaźn ik i 
r eg ionów 

l i c 
I с c s ^ 

ra — 
'? •-, я 

*н С 
T3 • С 
ш N ад 
и ад -s 

6,1 

>> CU 

«s* 
? с с 

6,2 

200,7 
(00,Zj 00,\J 

333,6 
(19,0) 5,7 

505,0 
(43,0) 8,5 

644,0 
(17,2) 2,7 

429,8 
(149,6) 34,8 

Ф 
N и 

eg
ze

m
pl

a 
ilo

ść
 

7,1 

160 

165 
277 

312 
321 
329 
348 
358 

437 
460 
502 
513 
526 
540 
555 

627 
643 
662 

429,8 

Dziennik i n a 1 członka p a r t ii 
i organizacj i młodz ieżowych 

w o j e w ó d z t w o 

8 

W a r s z a w a 
woj . 

m. st. War 
szawa 

Poznań 
Rzeszów 
Kielce 
K r a k ó w 
Łódź 
Lubl in 
Bydgoszcz 
Koszal in 
G d a ń s k 
Olsztyn 
Białystok 
Wroc ław 

Opole 
Zielona Góra 
Ka towice 

ś rednio 
województwa 

wskaźn ik i 
r eg ionów 

śr
ed

ni
a 

eg
z.

 i
 

(s
ig

m
a)

 

9,1 

89,0 

(7,0) 

165,7 
(24,5) 

i c S 

w
sp

ół
cz

y 
ni

k 
zm

ie
 

no
śc

i 

9,2 

7,9 

14,8 

i 
| 

254,2 j 
(13,0)i 5,1 

j 

318,5 
(15,3) 4,8 

! 
215,7 
(76,2) 35,3 

Ф 
N 
-H 
co 
' a 
a 
<D ' O ад о 
Ф д 
10,1 

82 

96 

136 
145 
158 
159 
165 
193 
204 
236 
249 
255 
260 
277 

305 
309 
321 
339 

215,7 

1 

re
gi

on
 

cz
yt

el
ni

ci
 

11 

I 

I 

I 
II 
I I 
I I 
II 
II 
II 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

IV 
IV 
IV 
IV 
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miast w przypadku wydawania jednego własnego tytułu partyjnego — 
średnio około 60'% sprzedaży dzienników RSW „Prasa" przypada na tytuł 
partyjny. 

Celem pełniejszego naświetlenia c z y t e l n i c t w a d z i e n n i k o v / 
p a r t y j n y c h zestawiono tabelę nr 7 ilustrowaną dodatkowo mapkami 
nr 3 i 4. 

W tabeli nr 7 odniesiono sprzedaż globalną dzienników zarówno do 
ogółu czytelników (osoby powyżej lat 15), jak i głównych adresatów ty
tułów partyjnych — członków partii oraz członków partii i organizacji 

Mapka 3 
Regiony natężenia czytelnictwa dzienników w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 osobę powyżej 15 lat) 

DZIENNIKI PARTYJNE 

!~=3 C ^ E=3 i l l l 
I — 13,3 II _ 21,6 III — 33,8 IV — 45,6 

średnia województw 30,3 
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młodzieżowych (ZMS i ZMW) łącznie. Interpretacja jednakże owych pod
staw musi być różna. 

Ze wskaźnika pierwszego wnioskujemy: „przeciętny czytelnik (w skali 
krajowej) nabywa w ciągu roku 30 egzemplarzy dzienników partyjnych 
Inaczej — w ręku przeciętnego czytelnika egzemplarz dziennika partyjnego 
pojawia się co 12 dni". W istocie jednak pewna, znaczna grupa osób 
w wieku powyżej 15 lat należy do kręgu stałych czytelników dzienników 
o wskaźniku natężenia czytelnictwa zdążającym do średniej ilości wydań 
w roku. Równocześnie — przy średniej ok. 30 egzemplarzy — musi istnieć 

Mapka 4 
, , Regiony natężenia czytelnictwa dzienników w r. 1961 

Ulosc egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 członka partii i organizacji 
młodzieżowych) 

DZIENNIKI PARTYJNE 

89,0 II — 165,7 III — 254,2 

średnia województw 215,7 
IV —- 318,5 
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bardzo duży krąg osób w wieku powyżej 15 lat, do których nie dociera 
ani jeden egzemplarz dziennika. Istnieje wreszcie pewna grupa czytelni
ków doraźnych, o wskaźniku oscylującym wokół średniej krajowej. 

Odniesienie dzienników partyjnych do członka partii oraz do członka 
partii i organizacji młodzieżowych, ma już nieco odmienne znaczenie. 
Określa ono jedynie proporcje ilości egzemplarzy „rozdzielanych" (ra
chunkowo i wyobrażeniowo) pomiędzy członków tej samej organizacji, 
w ramach różnych województw i regionów czytelniczych. Innymi słowy 
tego rodzaju wskaźniki mają naświetlać „skłonność" tej samej grupy czy
telników, u nas członków partii i organizacji młodzieżowych, w kierunku 
czytania dzienników partyjnych. 

Czytelnictwo dzienników partyjnych, w przypadku odniesienia sprze
daży globalnej do 1 osoby powyżej 15 lat, układa się w ramach czterech 
regionów czytelniczych. Region najniższy obejmuje województwo war
szawskie, m. st. Warszawę oraz Kraków, przy średniej 13,3 egz. i bardzo 
niskim poziomie województwa warszawskiego (8 egz.). Region II, o sto
sunkowo wyrównanym poziomie i średniej 21,6 egz. obejmuje Rzeszów, 
Lublin, Kielce, Poznań i Łódź. Do III regionu należą: Białystok. Gdańsk, 
Olsztyn, Wrocław i Bydgoszcz. Średnia tego regionu wynosi 33,8 egz. przy 
znacznym jednakże zróżnicowaniu wewnętrznym (różnica pomiędzy wo--
jewództwami krańcowymi wynosi 10 egz.). Region najwyższy, o stosun
kowo wyrównanym poziomie i średniej 45,6 egz., obejmuje Koszalin, 
Szczecin, Katowice, Opole i Zieloną Górę. 

Przy dziennikach partyjnych odnoszonych do' jednego członka partii, 
występują również cztery regiony natężenia czytelnictwa. Liczebności 
dwóch pierwszych regionów są identyczne, jak w poprzednim przypadku. 
Natomiast region III jest stosunkowo bardziej liczny, kosztem ograniczenia 
liczebności regionu IV. Jednakże średnie regionów wynoszą kolejno aż 
200,7 egz.; 333,6; 505,0 oraz 644.0 egz. Różnice pomiędzy regionami są 
więc bardzo znaczne. Najbardziej zróżnicowany jest region I. Stosunkowo 
znaczne zróżnicowanie wykazuje również region III. Natomiast najbar
dziej wyrównany jest region IV. 

Rozkład regionów czytelnictwa dzienników partyjnych odnoszonych do 
jednego członka partii i organizacji młodzieżowych jest w ogólnych za
rysach podobny. 

Odsyłając czytelnika w zakresie szczegółów do tabeli nr 7, postarajmy 
się sformułować ogólne wnioski odnoszące się do natężenia czytelnictwa 
dzienników partyjnych. 

Od razu rzuca się w oczy bardzo znaczna różnica w ilości egzemplarzy 
dzienników partyjnych przypadająca na jednego członka partii, w porów
naniu z natężeniem czytelnictwa mierzonym w stosunku do jednej osoby 
powyżej 15 lat. Pozornie wydawałoby się, iż skłonność do czytelnictwa 
dzienników partyjnych jest wśród członków partii kilkanaście razy więk
sza aniżeli pozostałych osób (w Lublinie, województwie warszawskim 
i Krakowie przeszło dwadzieścia razy). Gdyby nawet przyjąć, iż ogólna 
skłonność członków partii do czytelnictwa dzienników jest 4—5 razy 
większa od przeciętnej skłonności ogółu ludności, wówczas i tak należałoby 
wyciągnąć wniosek o stosunkowo większym udziale w czytelnictwie dzien
ników partyjnych osób nie przynależnych do partii czy organizacji mło
dzieżowych. W ramach dotychczasowych bardzo ogólnikowych zresztą 
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materiałów, można ocenić krąg czytelników zorganizowanych w partii 
i w organizacjach młodzieżowych jedynie w granicach dwudziestu do 
trzydziestu kilku procent ogółu czytelników dzienników partyjnych. Naj
niższy poziom czytelników zorganizowanych występuje prawdopodobnie 
w Lublinie, Krakowie i Białymstoku, najwyższy zaś — w Bydgoszczy, 
Szczecinie i Koszalinie (wyjaśnienie tego istotnego problemu wymaga ze
brania dodatkowych materiałów). 

Bardzo niski poziom natężenia czytelnictwa wykazują: województwo 
warszawskie, m. st. Warszawa oraz Kraków. Szczególnie wysokim pozio
mem czytelnictwa odznaczają się Szczecin, Katowice, Opole i Zielona 
Góra. Na stosunkowo niskim poziomie kształtuje się czytelnictwo w Rze
szowie, Lublinie, Kielcach, Poznaniu i Łodzi. Stanowisko „pośrednie" 
zajmują: Białystok. Gdańsk, Olsztyn, Wrocław, Bydgoszcz i Koszalin. 

Nasuwa się pytanie: ,,czy względna ilość (natężenie) członków partii 
i organizacji młodzieżowych oddziałuje na zmiany natężenia czytelnic
twa dzienników partyjnych"? Województwa: Wrocław, Szczecin, Opole, 
Zielona Góra i Katowice odznaczają się równocześnie wysokim poziomem 
natężenia czytelnictwa dzienników oraz wysokim stopniem przynależności 
partyjnej i organizacyjnej. Wątpliwości budzą już jednak Gdańsk, Byd
goszcz, Łódź, Poznań i m. st. Warszawa, które — pomimo równie wyso
kiego stopnia zorganizowania — posiadają znacznie niższy lub nawet bar
dzo niski poziom czytelnictwa dzienników partyjnych. Uogólniając, mo
żemy powiedzieć: stopień zorganizowania w szeregach partii i organizacji 
młodzieżowych nie jest jedynym, a może nawet i nie decydującym czyn
nikiem czytelnictwa dzienników partyjnych. 

Zarazem pojawiają się dwa dalsze pytania: 
1) jakie to zjawiska są dodatkowym czynnikiem kształtującym natężenie 

czytelnictwa dzienników partyjnych oraz 
2) w jakim stopniu dzienniki partyjne docierają do osób bezpartyjnych 

oraz — w jakim stopniu dzienniki partyjne czytane są przez człon
ków partii i organizacji. 

Szczecin, Zielona Góra czy Katowice należą do wysokich regionów czy
telnictwa dzienników (ogółem). Można więc powiedzieć, iż wysokie czy
telnictwo dzienników partyjnych wynika w tym przypadku z równie 
wysokiego ogólnego poziomu czytelnictwa. Jednakże podczas gdy w Ka
towicach wydawane są trzy tytuły, to w Szczecinie dwa, a w Zielonej 
Górze tylko jeden i te momenty muszą być wzięte pod uwagę przy analizie 
natężenia czytelnictwa. Ponadto możemy stwierdzić, że pomiędzy woje
wództwami odznaczającymi się podobnymi warunkami wydawniczymi 
oraz podobnym ogólnym poziomem czytelnictwa, występują znaczne róż
nice w natężeniu czytelnictwa dzienników partyjnych. Sytuacja taka ma 
miejsce — przykładowo w Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i m. st. War
szawie. Wówczas możemy powiedzieć, iż Katowice odznaczają się stosun
kowo większą skłonnością do czytelnictwa dzienników partyjnych aniżeli 
Gdańsk, Łódź, Poznań czy zwłaszcza m. st. Warszawa. Podobnie znacznie 
wyższą skłonność do czytelnictwa dzienników partyjnych wykazują, w po
równaniu z województwem warszawskim Zielona Góra czy Opole, niż 
Olsztyn, Białystok czy Kielce. 

Stosunkowo mniejsza ilość wydawanych tytułów przyczynia się na ogół 
do zwiększenia poziomu natężenia czytelnictwa. Ograniczenie ilości tytu-
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łów pozapartyjnych przyczynia się z reguły do spotęgowania natężenia 
czytelnictwa dzienników partyjnych. Zjawisko tego rodzaju występuje 
w województwach: Zielona Góra, Opole, Koszalin (b. wyraźnie), Bydgoszcz, 
Olsztyn i Białystok. 

Jednakże w każdym województwie występują trzy kręgi odbiorców 
tytułów partyjnych, porannych i ekspresowych. Równocześnie niektórzy 
czytelnicy, prawdopodobnie w większości stali, ciążą wyraźnie w kierunku 
dzienników porannych i ekspresowych. Dla nich zastępowanie tytułów 

Tabl. 8: Regiony natężenia czytelnictwa dzienników 
porannych i ekspresowych w roku 1961 

Region 

Średni wskaźnik 
natężenia 

czytelnictwa 
w egz. na 1 osobę 
(i sigma w egz.) 

Współczynik 
zmienności ' 

w %>% 
Województwa 

przynależne do regionu 

I 
(najniższy) 

II 

III 

IV 

Średnio 

I 

II 

III 

IV 

v 
Średnio 

1 

D 
3,2 

(0,2) 
6,5 

(1,5) 

19,4 
(3,8) 

43,5 
(5,0) 
13,3 

(12,7) 

z i e n n i k i p o r a n n e 
14,1 

23,4 

19,8 

11,4 

95,4 

Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, 
Lublin, Szczecin 
Olsztyn, Koszalin, Kielce, Opole, 
Zielona Góra, wojewódz two w a r 
szawskie 
Kraków, Łódź, Katowice , Poznań, 
Wroc ław 
Gdańsk m. st. Warszawa 

(średnia wskaźn ików wojewódz
twa) 

D z i e n n i k i e k s p r e s o w e 
6,2 

(1,5) 
11,0 
(0,8) 
15,8 
(1,3) 
25,0 
(7,0) 
83,0 
17,8 

(17,5) 

24,2 

7,3 

8,2 

28 

X 

98,3 j 
1 

Białystok, Kielce, Opole, Wrocław, 
Rzeszów 
Zielona Góra. wo jewódz two w a r 
szawskie, Olsztyn, Koszal in ' 
Lubl in , Bydgoszcz, Poznań, Ka 
towice i 
Kraków, Łódź, Gdańsk, Szczecin 

m. st. Warszawa 
1 ! 
I 

porannych i ekspresowych przez tytuł partyjny jest — prawdopodobnie — 
ograniczone. W związku z tym, ograniczenie ilości wydawanych tytułów 
może doprowadzić do obniżenia ogólnego poziomu natężenia czytelnictwa 
danych województw. Natomiast podjęcie wydawnictwa nowych tytułów, 
zwłaszcza ekspresowych może przyczynić się do podniesienia ogólnego 
poziomu czytelnictwa danego regionu. 

Z drugiej jednak strony bardzo pouczająca jest sytuacja w Katowicach, 
Szczecinie i Warszawie. 

Katowice należą, podobnie jak i Szczecin do IV, bardzo wysokiego re
gionu czytelnictwa dzienników RSW .,Prasa", m. st. Warszawa nato-

/ 
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m i a s t _ aż do V regionu. Równocześnie Katowice i m. st. Warszawa wy
dają po trzy tytuły dzienników RSW „Prasa", zaś Szczecin — jedynie 
dwa Jednakże sprzedaż dzienników partyjnych, wyrażona w procentach 
łącznej sprzedaży dzienników RSW „Prasa" wynosi w Katowicach 52,0 /o, 
w Szczecinie 47,8%, zaś w Warszawie stołecznej jedynie 9,8%. Odpowied
nio kształtują się wskaźniki natężenia dzienników partyjnych (na 1 osobę 
powyżej 15 lat), w Katowicach 46 egz., w Szczecinie 44 egz., zas w War
szawie stołecznej jedynie 15 egz. 

a P a Regiony natężenia czytelnictwa dzienników w r. 1961 
(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 osobę powyżej 15 lat) 
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à Г *-^~ч — i _ I 
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Z powyższych uwag należałoby wyciągnąć dwa dalsze wnioski: 
1) za podobnymi tytułami dzienników kryją się różne zawartości, od

mienne profile i poziomy (lepsze czy gorsze) oraz odmienne warunki 
„współistnienia" z innymi tytułami; . 

2) czytelnicy poszczególnych rodzajów dzienników mogą — w zależnoi-
ści od województwa — rekrutować się z różnych kręgów osób. 
W przypadku zaś Warszawy stołecznej (por. dzienniki ekspresowe) 
mogą oni pochodzić również z zewnątrz (stałe dojazdy do pracy oraz 
dojazdy służbowe). 

Mapka 6 
Regiony natężenia czytelnictwa dzienników w 1961 r. 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 osobę powyżej 15 lat) 

DZIENNIKI EKSPRESOWE 

f. - I Щ 

I — 6,2 II — 11,0 Ш — 15,3 IV — 25,0 

średnia województw 17,8 

V — 83,0 
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Ze względu na ograniczone ramy artykułu pomijamy omówienie 
d z i e n n i k ó w p o r a n n y c h i e k s p r e s o w y c h , odsyłając czy
telnika do tabeli nr 8 oraz mapek 5 i 6. 

Przejdźmy z kolei do omówienia rozkładu czytelnictwa niektórych grup 
czasopism RS W „Prasa". 

Regiony natężenia c z y t e l n i c t w a m a g a z y n ó w i p o d o b 
n y c h o r a z c z a s o p i s m s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n y c h przed
stawiono w tabeli nr 9 oraz na mapkach nr 7 i 8. 

Mapka 7 
Regiony natężenia czytelnictwa czasopism w r. 1961 

(Ilość egzemplarz}' sprzedaży globalnej rocznej na 100 osób powyżej 15 lat) 
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Magazyny, pisma ilustrowane, rozrywkowe, sportowe i podobne oraz 
czasopisma społeczno-kulturalne należą do najliczniejszych grup czaso
pism RSW ,.Prasa", jednakże poziom czytelnictwa magazynów i podob
nych jest około dwadzieścia razy większy aniżeli pism społeczno-kultural-
nych. Tak więc skoro na jedną osobę w wieku powyżej 15 lat przypada 
przeszło 13 egzemplarzy magazynów i podobnych, to czasopism społeczno-
kulturalnych przypada nieco powyżej połowy jednego egzemplarza 
(0,6 egz). 

Mapka 8 
Regiony natężenia czytelnictwa czasopism w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 100 osób powyżej 15 lat) 

SPOŁECZNO-KULTURALNE 

36,2 II — 52,6 III — 83,6 
średnia województw 64,3 

IV — 173,0 
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Rozkład pomiędzy regiony czytelnicze jest w obu grupach podobny, 
o czym bliżej por. w tabeli nr 9. Jako ciekawostkę można podkreślić roz
kład czytelnictwa czasopism społeczno-kulturalnych w postaci trzech rów
noległych pasów regionalnych, o rosnącym natężeniu czytelnictwa od wo
jewództw wschodnich, poprzez południowe i środkowe, ku zachodnim 
i północnym (por. mapkę nr 8). 

Tabl. 9: Regiony natężenia czytelnictwa magazynów i podobnych 
oraz czasopism społeczno-kulturalnych w roku 1961 

Średni wskaźnik 
natężenia 

czytelnictwa 
w egz. na 100 osób 
(i sigma w egz.) 

Współczynnik 
zmienności 

w W/o 
Województwa 

przynależne do regionu 

M a g a z y n y i p o d o b n e 
I 

(najniższy) 
II 

I I I 

IV 

Średnio 

780 
(68) 

1220 
(87) 

1480 
(54) 

1990 
(197) 

1330 
(447) 

8,7 

7Д 

3,6 

9,9 

33,7 

Białystok, Kielce, warszawskie, 
Lublin, Rzeszów 
Opole, Łódź, Olsztyn, Bydgoszcz, 
Kraków 
Poznań, Katowice, Zielona Góra, 
Koszalin 
Wrocław, Gdańsk, Szczecin, 
m. st. Warszawa 
(średnia wskaźników województw) 

C z a s o p i s m a s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n e 
I 

II 

I I I 

IV 
Średnio 

36 
(5,6) 
53 
(3,4) 

84 
(15,5) 
173 
64 

(32,7) 

15,6 

6,4 

18,4 

X 

51,1 

warszawskie, Lublin, Kielce, 
Białystok 
Łódź, Rzeszów, Opole, Kraków. 
Bydgoszcz, Olsztyn, Poznań, Ka
towice 
Wrocław, Koszalin, Gdańsk, 
Szczecin, Zielona Góra 
m. st. Warszawa 

n a u k o w y c h i podobnych W zakresie czytelnictwa c z a s o p i s m 
należy wyróżnić cztery regiony: 

I — m. st. Warszawa, Katowice, Łódź, Kielce (średnia na 100 osób — 
46 egz., sigma 3,9 egz., współczynnik zmienności V — 8,5'%); 

II — Kraków, Lublin, województwo warszawskie, Rzeszów, Wrocław, 
Opole (średnia 73 egz., sigma 8 egz., V = 8,0'%); 

III — Poznań, Białystok, Gdańsk, Zielona Góra, Szczecin (średnia 
107 egz., sigma 9,5 egz., V = 9,5'%) oraz 

IV — Koszalin, Olsztyn i Bydgoszcz (średnia 193 egz., sigma 39 egz., 
V = 20,2%). 

Na zakończenie charakterystyki regionów czytelnictwa poświęćmy jesz
cze nieco uwagi czasopismom adresowanym do trzech grup odbiorców: do 
aktywu partyjnego i młodzieżowego, do kobiet oraz do mieszkańców wsi. 
rozpoczynając od czasopism dla aktywu (por. mapkę nr 9). 
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Czasopisma d l a a k t y w u p a r t y j n e g o i m ł o d z i e ż o w e g o 
stanowią grupę gazet o stosunkowo niskim natężeniu czytelnictwa: śred
nio w skali krajowej na 1 członka partii i organizacji młodzieżowych przy
pada nieco poniżej 1 egzemplarza (92 egzemplarze na 100 osób) na rok. 
Poniżej średniej krajowej znajdują się dwa regiony czytelnicze, o liczeb
ności 12 województw. Do regionu bardzo niskiego (ok. 0,6 egz.) należą 
Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Kraków i województwo warszawskie. Re
gion II obejmuje: Białystok ,Wrocław, Rzeszów, Olsztyn, Koszalin, Łódź, 

Mapka 9 
Regiony natężenia czytelnictwa czasopism w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 100 członków partii i organizacji 
młodzieżowych) 
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Kielce. Stosunkowo wysokim natężeniem czytelnictwa odznacza się re
gion III (ok. 1,2 egz na rok), w skład którego wchodzą: Opole, Gdańsk, 
Zielona Góra. Najwyższy jest poziom czytelnictwa w Szczecinie 1,4 egz.) 
i w Warszawie stół. (ok. 2.0 egz). 

Rozkład czytelnictwa czasopism dla aktywu partyjnego i młodzieżo
wego odbiega na ogól od rozkładu czytelnictwa dzienników partyjnych 
odnoszonych do członków partii i organizacji. Jedynie Opole, Zielona 
Góra, Katowice i Szczecin posiadają równie wysoki poziom czytelnictwa 
obu powyższych grup gazet. 

Mapka 10 
Regiony natężenia czytelnictwa czasopism w r. 1961 

(Ilość egzemplarzy sprzedaży globalnej rocznej na 1 kobietę powyżej 14 lat) 

CZASOPISMA DLA KOBIET 

I — 8,3 II — 10,9 III— 14,5 IV — 16,9 
średnia województw 13,0 
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Średni wskaźnik c z y t e l n i c t w a c z a s o p i s m d l a k o b i e t wy
nosi 13 egz. (na jedną kobietę powyżej 14 lat) przy sigmie 4,4 egz. i współ
czynniku zmienności 33,7°/o. Rozkład natężenia czytelnictwa pomiędzy 
cztery zasadnicze regiony przedstawiono na mapce nr 10. 

Najniższy region czytelniczy czasopism dla kobiet, o średniej 8,3 egz. 
i sigmie 0,4 egz. obejmuje Białystok, Kielce, Lublin i województwo war
szawskie. 

W grupie drugiej o wskaźniku 10,9 egz. i sigmie 1,2 egz, znajdują się 
Rzeszów, Opole, Łódź i Kraków. Do regionu III (wskaźnik 14,5 egz. sig
ma 0,8 egz.) należy 5 województw, a to Olsztyn, Katowice, Bydgoszcz, 
m. st. Warszawa i Poznań. Pięć województw liczy również najwyższy re
gion IV (wskaźnik 16,9. sigma 0,7 egz.), należą tutaj Zielona Góra, Ko
szalin, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, a więc wszystkie województwa zachod
nie i dwa północne. Najbardziej zróżnicowany jest region II (współczynnik 
zmienności 11,0%), najbardziej zaś wyrównany region IV (współczynnik 
zmienności 4,l°/o). 

Tabl. 10: Regiony natężenia czytelnictwa gazet dla mieszkańców wsi w roku 1961 

(wg ilości egzemplarzy gazet globalnej sprzedaży rocznej na 1 mieszkańca wsi 
w wieku powyżej 15 lat) 

Region 

I 
(najniższy) 

II 

III 

Średnio 

I 

II 

III 

Średnio 

Średni wskaźnik 
natężenia 

czytelnictwa 
w egz. na 1 osobę 
(i sigma w egz.) 

D 
5,8 

(1,6) 
8,8 

(0,5) 
11,7 
(2,0) 

9,6 
(2,9) 

Cz 
1,6 

(0,2) 
2,1 
(0,1) 
4,5; 
(0,8) 

3,1 
(2,3) 

Współczynik 
zmienności 

w W/o 

z i e n n i k i d l 
26,7 

6,1 

18,0 

30,3 

a s o p i s m a d 
11,8 

3,2 

16,6 

73,4 

Województwa 
przynależne do regionu 

a w s i 
Katowice, Opole, Kielce 

Kraków, Lublin, Rzeszów, Biały
stok, Wrocław, Łódź 
Szczecin (9, 8), Zielona Góra, 
Olsztyn, woj. warszawskie, Gdańsk, 
Bydgoszcz, Koszalin (12,3 egz.) 
i Poznań (16,4 egz.) 
Średnia wskaźników województw 

l a w s i 
Kielce, Warszawskie, Lublin, 
Rzeszów, Białystok, Łódź 
Katowice, Kraków, Opole 

Poznań, Zielona Góra, Wrocław, 
Olsztyn, Koszalin, Bydgoszcz, 
Szczecin, Gdańsk 

Gazety d l a m i e s z k a ń c ó w w s i wykazują jedynie trzy zasad
nicze regiony natężenia czytelnictwa, z których najliczniejszy, choć bar-
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dzo zróżnicowany, jest region najwyższy (III). W regionie najniższym — 
tak przy dziennikach, jak i czasopismach, występują w obu przypadkach 
Kielce, z czego wniosek, iż prawdopodobnie tu właśnie jest najniższy po
ziom ogólnego czytelnictwa na wsi. Natomiast w regionie III występują 
(w obu przypadkach): Szczecin, Zielona Góra, Olsztyn, Gdańsk, Koszalin, 
Bydgoszcz i Poznań. W tych województwach wieś wykazuje (przypusz
czalnie) najwyższy wskaźnik ogólnego natężenia czytelnictwa w kraju 
(por. tabl. nr 10). 

III. PODSTAWOWE ZWIĄZKI CZYTELNICTWA GAZET 

Polityka wydawnicza, o ile ma być skuteczna (efektywna), musi opie
rać się na wszechstronnym rozeznaniu rzeczywistości czytelniczej. Istotne 
znaczenie w tym zakresie posiadają, informacje o natężeniu czytelnictwa 
gazet. Konieczne jest również poznanie tendencji i związków czytelnictwa 
gazet oraz sformułowanie ich w postaci określonych ilościowo prawidło
wości rządzących rozwojem ogólnego poziomu czytelnictwa, czy też czy
telnictwa określonych grup gazet. 

Natężenie czytelnictwa gazet (ilość egzemplarzy „na głowę") ma wy
jaśnić stan i rozmieszczenie czytelnictwa różnych grup gazet w przekroju 
terytorialnym (ściślej w przekroju regionów natężenia czytelnictwa, jed
norodnych regionów społeczno-demograficznych oraz jednorodnych regio
nów wydawniczych i kolportażowych). Tego rodzaju badania, uogólnione 
w postaci różnych map czytelnictwa, mówią o faktach istniejących na 
rynku czytelniczym; starają się te fakty ujawnić, uporządkować w róż
nych przekrojach, doprowadzić do porównywalności i ocenić. 

Natomiast badania związków i tendencji czytelniczych wyjaśniają dla
czego w danych regionach stan czytelnictwa jest ,,niski" czy „wysoki". 
Cel tego typu badań jest bardzo praktyczny: mają one wskazać na środki, 
których zastosowanie mogłoby przyczynić się do polepszenia wskaźników 
czytelniczych lub kolportażowych (lepsze wykorzystanie nakładu). Ich 
zadaniem jest również określenie skutków, które pociągną za sobą pewne 
decj'zje wydawnicze (np. utworzenie nowego tytułu lub likwidacja istnie
jącego). 

Posiadany przez nas obecnie materiał, operujący wyłącznie w skali 18 
województw, nie daje żadnych podstaw do czynienia uogólnień co do 
wielce złożonych tendencji i związków czytelniczych. Wobec tego poprze
stajemy na ogólnym zarysowaniu problemu. 

Związki czytelnicze mogą mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. 
Związki wewnętrzne mają miejsce pomiędzy poszczególnymi grupami 
i tytułami gazet. Mogą one być dwojakiego rodzaju: albo określonym 
tytułom towarzyszą inne (zjawisko równoczesnego występowania w tych 
samych warunkach różnych grup czy tytułów — komplementarność tytu
łów), albo też określone tytuły nawzajem się zastępują (wyłączają — zja
wisko substytucji tytułów). 

W pierwszym przypadku ( k o m p l e m e n t a r n o ś ć ) wysokiemu na
tężeniu czytelnictwa jednych tytułów towarzyszy równie wysokie czytel
nictwo innych tytułów. Natomiast s u b s t y t u c j a tytułów (wzajemne 
zastępowanie się) ma miejsce wówczas, gdy wobec zbieżności zawartości 
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podobnych gazet, jedne tytuły zastępują inne, jak to np. ma miejsce po
między dziennikami partyjnymi a porannymi. Wówczas wysokiemu na
tężeniu czytelnictwa jednych tytułów towarzyszy niższe nieco czytel
nictwo drugiego tytułu. Zbadania wymaga zakres owej substytucji gazet, 
który jest z reguły nieco ograniczony. Ten ostatni problem może być 
rozważony wyłącznie na gruncie rozeznania kręgu odbiorców, stałych 
i doraźnych oraz na drodze zbadania zawartości gazet. Ponadto istnieje 
grupa gazet niezależnych od innych, stanowiących zjawisko samo dla 
siebie (tj. nie związanych wyraźnie z innymi tytułami). 

Przejdźmy do przykładów: opierając się na niedoskonałym materiale, 
bo z dużych jednostek administracyjnych — z 18 województw — wyzna
czyliśmy dla podstawowych grup gazet współczynniki korelacji3). 

Współczynnik korelacji dla dzienników i czasopism ogółem wyniósł 
+ 0,98. Był on więc bardzo wysoki, z czego wyciągamy wniosek: z reguły 
ogólnie wysokiemu (czy też niskiemu) natężeniu czytelnictwa dzienników 
towarzyszy równie wysoki (czy też niski) poziom czytelnictwa czasopism. 
Ponadto, możemy przypuścić istnienie wielu wspólnych czynników wy
znaczających (równocześnie) ogólny poziom czytelnictwa dzienników i cza
sopism. Ponieważ jednak współczynnik korelacji odbiega od jedności 
(+1) , wobec tego dalsze badania muszą pójść w kierunku wyjaśnienia 
przyczyn występowania rozbieżności pomiędzy skłonnością do czytelnic
twa dzienników, a skłonnością do czytelnictwa czasopism. 

Dla podstawowych grup dzienników RSW „Prasa", współczynniki ko
relacji przedstawiają się następująco: 

Porównywane grupy 
dzienników 

oartyjne 

Doranne 

z porannymi 

+0,57 

X 

z ekspresowymi 

-j-0,20 

+0,74 

z innymi 

+0,44 

+0,54 

Jak widać największą zgodność (równoczesność) występowania wyka
zują dzienniki poranne w łączności z ekspresowymi. Najrzadziej natomiast 
pojawiają się równocześnie dzienniki partyjne i ekspresowe. 

Formułowanie szczegółowych wniosków (które dopiero posiadają 
ogromną wartość praktyczną) jest obecnie — ze względu na bardzo szczu
pły i nie doprowadzony do porównywalności materiał liczbowy — nie
możliwe. 

Trzy jednakże w n i o s k i już w chwili obecnej, nie ulegają wątpli
wości: 

:i) K o r e l a c j a — grupa metod statystycznych badająca równoczesność występo
wania różnych cech i zjawisk. W s p ó ł c z y n n i k k o r e l a c j i — wielkość ułam
kowa, wahająca się w granicach — 1 do + 1 i określająca stopień wzajemnego po
wiązania badanych cech. Jeżeli współczynnik korelacji r = +1,0, wówczas wnio
skujemy, iż pomiędzy badanymi zjawiskami zachodzi pełna zgodność występowania; 
współczynnik ujemny wskazuje na brak związku pomiędzy danymi zjawiskami. 
W praktyce współczynnik korelacji przyjmuje wartości bardziej lub mniej zbliżone 
do + 1 i — 1. 

' — Zeszyty Prasoznawcze 
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1) dzienniki ekspresowe stanowią zjawisko samodzielne dla siebie. Ich 
więc rozwój (nowe tytuły) może przyczynić się do podniesienia ogól
nego poziomu czytelnictwa dzienników (pozyskanie nowych czytel
ników) ; 

2) znaczny krąg czytelników (głównie stałych) jest odrębny przy dzien
nikach partyjnych, odrębny zaś przy dziennikach porannych, co 
świadczy o istnieniu regionalnych różnic w skłonności do czytel
nictwa obu grup dzienników; 

(W tych warunkach nie może być mowy o pełnej substytucji jednych 
tytułów przez drugie); 

3) krąg czytelników dzienników partyjnych różni się w sposób istotny 
od kręgu czytelników dzienników ekspresowych. Natomiast krąg 
czytelników dzienników porannych i ekspresowych jest bardziej 
podobny. 

Oczywiście w dalszych badaniach należałoby odróżnić równoczesne czy
telnictwo różnych tytułów (np. partyjnych i ekspresowych) przez te same 
osoby od czytelnictwa różnych tytułów przez różne osoby, należące jed
nakże do tych samych grup społeczno-demograficznych. Ten pierwszy 
problem ma aspekt wybitnie socjologiczny. Drugi natomiast może zostać 
wyjaśniony przy pomocy analiz statystycznych. 

Wewnętrzne związki czytelnicze zachodzące pomiędzy różnymi grupami 
czasopism RSW ,.Prasa", ujęte w postaci odpowiednich współczynników 
korelacji, przedstawiają się następująco: 

Porównywane grupy 
czasopism 

Społeczno-kulturalne 

Dla aktywu 

Społeczno-kulturalne lokalne 

Naukowe i podobne 

Inne 

Z magazynami | Ze 
i podobnymi ! społeczno-kulturalnymi 

+0,88 

+0,25 

+0,69 

+0,31 

+0,99 

x 
+0,69 

+0,56 | 

+0,06 

+0,90 

W n i o s k i , które w chwili obecnej można wyciągnąć z powyższych 
współczynników korelacji, są następujące: 

1) krąg (społeczno-demograficzne grupy) czytelników czasopism spo-
łeczno-kulturalnych jest węższy i nieco odmienny aniżeli to ma 
miejsce przy magazynach i podobnych; 

2) czytelnicy czasopism dla aktywu — z jednej strony — a czytelnicy 
magazynów i podobnych — z drugiej strony, jak również (odpo
wiednio) czytelnicy czasopism naukowych oraz czytelnicy magazy-
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nów, a zwłaszcza czytelnicy czasopism naukowych z jednej strony, 
a czasopism społeczno-kulturalnych z drugiej — to różni ludzie; 

3) jedynie część (choć znaczna) czytelników czasopism dla aktywu par
tyjnego i młodzieżowego nabywa czasopisma społeczno-kulturalne; 

4) rozwój czasopism społeczno-kulturalnych o tematyce lokalnej ogra
nicza nieco czytelnictwo czasopism społeczno-kulturalnych (ogólno
krajowych). Jednakże nie ma mowy o całkowitym zastąpieniu dru
gich przez pierwsze. 

Dotychczasowe, niestety bardzo wstępne — na skutek niedoskonałości 
zebranych materiałów — uwagi o związkach zachodzących pomiędzy gru
pami gazet zmuszają do wyciągnięcia dwu dalszych w n i o s k ó w : 

1) w praktyce wydawniczej nie można rozpatrywać poszczególnych 
tytułów odrębnie, w oderwaniu od innych tytułów z danym powią
zanych; 

2) żadnej realnej i efektywnej decyzji wydawniczej nie można podjąć 
bez wszechstronnego rozpoznania zjawisk substytucji i komplemen-
tarności tytułów. Wszędzie tam, gdzie powstaje problem dokonania 
jakiegokolwiek wyboru, względnie problem wszechstronnej oceny 
zjawisk czytelniczych, wydawniczych, czy kolportażowych, wszędzie 
tam pojęcie substytucji i komplementarności musi być ..chlebem 
codziennym" aktywu wydawniczego. Jeżeli zaś w chwili obecnej 
tak jeszcze nie jest — to w każdym razie nie jest to wynikiem braku 
praktycznej przydatności pojęć „komplementarność" czy „substytu-
cyjność" gazet. 

Zewnętrzne związki czytelnicze są bardzo różnorodne. Należy tu m. in. 
sprawa wpływu warunków kolportażu (np. rozmieszczenie i zagęszczenie 
sieci punktów sprzedaży, warunki prenumeraty). W chwili obecnej nas 
interesuje sprawa ustalenia wpływu różnych czynników, a pośrednio 
i typowych struktur społeczno-demograficznych, na natężenie oraz struk
turę (kierunki) czytelnictwa gazet. 

Celem naświetlenia związku zachodzącego pomiędzy ogólnym poziomem 
czytelnictwa dzienników (czy czasopism), a natężeniem (względnym po
ziomem) poszczególnych czynników demograficznych wyznaczyliśmy 
współczynniki korelacji (prostej) pomiędzy natężeniem czytelnictwa dzien
ników (ogółem), a natężeniem poszczególnych czynników demograficz
nych. To samo zrobiono dla czasopism. W ten sposób założyliśmy, iż 
ogólny poziom czytelnictwa dzienników (czasopism) jest funkcją natężenia 
różnych czynników demograficznych. 

Korelację ujemną — tak dla dzienników ogółem, jak i dla czasopism — 
wykazują: ogółem ludność, ludność powyżej lat 15 zamieszkała na wsi, 
ludność z wykształceniem co najmniej podstawowym zamieszkała na wsi 
oraz ogółem ludność czynna zawodowo. Z powyższego można wyciągnąć 
jako wnioski: ani ludność ogółem, ani ludność wsi, ani ogólny poziom 
ludności czynnej zawodowo (zatrudnienie ogółem) nie wywierają decy
dującego wpływu na ogólny poziom natężenia czytelnictwa gazet w po
szczególnych województwach. 

Współczynniki korelacji, wyznaczone dla pozostałych grup ludności, ze
stawiono w tabl. nr 11. 

4* 
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Tabl. 11: Współczynniki korelacji (prostej) 
pomiędzy natężeniem czytelnictwa dzienników i czasopism ogółem 

a podstawowymi elementami demograficznymi 

Poz. 

1 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 

Elementy demograficzne 
(traktowane jako przyczyna) 

2 

Główni czytelnicy (ludność powyżej 15 lat) 
(ogółem) 
Główni czytelnicy — miasto 
Ludność powyżej lat 16 utrzymująca się z dzia
łów pozarolniczych — ogółem 
Ilość gospodarstw domowych ogółem 
Ilość gospodarstw domowych — w tym miasto 
Ludność z wykształceniem co najmniej podsta
wowym powyżej 14 lat — ogółem 
Ludność z wykształceniem co najmniej podsta
wowym powyżej 14 lat — miasto 
Ludność z wykształceniem co najmniej podsta
wowym powyżej 14 lat — ucząca się 
Ludność jak pkt. 8 — nie ucząca się 
Ludność z wykształceniem wyższym i średnim — 
nie ucząca się 
Czynni zawodowo poza rolnictwem 
Czynni zawodowo z wykształceniem wyższym 
i średnim 

Natężenie czytelnictwa 
gazet (traktowane jako 

skutek) 
dzienniki 

3 

+0,73 
+0,98 

+0,87 
+0,75 
+0,92 

+0,73 

+0,91 

+0,91 
+0,69 

+0,83 
+0,88 

+0,82 

czasopisma 

4 

+0,02 
+0,87 

+0,83 
+0,43 
+0,87 

+0,63 

+0,84 

+0,86 
+0,59 

+0,67 
+0,82 

+0,65 

U w a g a : liczono wg wskaźników natężenia poszczególnych grup ludności (dana 
grupa ludności wyrażona w ю/о°/о ludności ogółem) i natężenia czytelnictwa 
dzienników i czasopism (ogółem). 

Z tabl. nr 11 możemy wyciągnąć następujące w n i o s k i : 
1) Współczynniki korelacji dla dzienników są na ogół znacznie wyższe 

aniżeli dla czasopism. Z tego faktu wypływają dwa wnioski: czytel
nictwo dzienników jest bardziej powszechne aniżeli czasopism. Na
tomiast czynniki kształtujące czytelnictwo czasopism są stosunkowo 
bardziej zróżnicowane. 

2) Podczas gdy ludność ogółem powyżej 15 lat wywiera jeszcze znaczny 
wpływ na czytelnictwo dzienników, to o czytelnictwie czasopism nie 
decyduje ona zupełnie (poz. 1 tabl. 11). 

3) Decydujące znaczenie dla czytelnictwa gazet ma miejsce zamieszka
nia czytelników. Stosunkowo większą rolę odgrywa ono w zakresie 
dzienników (choćby ekspresowych) aniżeli w zakresie czasopism 
(poz. 2). 

4) Poważną rolę odgrywa stosunek ludności do działów pozarolniczych: 
tak utrzymanie jak i zatrudnienie poza rolnictwem potęguje znacznie 
intensywność czytelnictwa. Rozumując a contrario — ludność zwią
zana z rolnictwem jest mniej czynna w zakresie czytelnictwa gazet; 

5) Stosunkowo większą rolę — aniżeli zatrudnienie czy uczenie się — 
odgrywa sam fakt zamieszkiwania w mieście (poz. 2 w łączności 
z poz. 8 i 11). 
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6) Ogólna liczba gospodarstw domowych nie wywiera decydującego 
wpływu na natężenie czytelnictwa gazet (poz. 4). Jednakże liczba 
gospodarstw domowych (ogółem) lepiej orientuje o potrzebach czy
telniczych aniżeli ogółem ludność w wieku powyżej 15 lat (poz. 4 i 1). 

7) Wykształcenie co najmniej podstawowe (ukończone) nie jest obecnie 
koniecznym warunkiem czytelnictwa, zwłaszcza dzienników (poz. 6 
i 7). Bez wątpienia jednak fakt ukończenia wykształcenia podstawo

wego oddziałuje dodatnio na poziom czytelnictwa czasopism (poz. 6 i 1). 
8) Wykształcenie wyższe i średnie nie jest koniecznym warunkiem czy

telnictwa, choć wyraźnie potęguje jego natężenie (poz. 10 i 12 oraz 6). 
9) Moment uczenia się (ludność ucząca się) wywiera bardziej istotny 

wpływ na czytelnictwo aniżeli fakt nie uczenia się (poz. 8 i 9). Tę 
ostatnią tezę należy rozumieć w ten sposób, iż za uczącymi się stoi 
określone środowisko społeczne i kulturalne, które potęguje procesy 
czytelnicze. 

Dotychczas mówiliśmy o p o s z c z e g ó l n y c h c z y n n i k a c h d e 
m o g r a f i c z n y c h rozpatrywanych niezależnie od siebie. W rzeczy
wistości jednak czynniki demograficzne oddziaływują łącznie, czyli w ra
mach różnych struktur społeczno-demograficznych. 

Dla naświetlenia powyższego problemu wyznaczono dodatkowo współ
czynnik korelacji dla wszystkich elementów demograficznych (por. 
tabl. 11), opierając się jednakże na wskaźnikach natężenia elementów 
demograficznych wyrażonych w stosunku do różnych podstaw) (w tabl. 11 
natężenie wszystkich elementów demograficznych mierzono w procentach 
ludności ogółem). W wyniku obliczeń uzyskano zupełnie odmienne współ
czynniki korelacji dla dzienników i czasopism, aniżeli to miało miejsce 
w poprzednim przypadku. Z tego faktu można wyciągnąć wniotsek, iż 
poszczególne czynniki krzyżują się nawzajem; lub inaczej — ten sam 
poziom natężenia czytelnictwa gazet w dwu różnych województwach może 
być wynikiem działania różnych czynników. 

Potwierdzenie powyższej tezy uzyskano w następujący sposób: 
a) dokonano uproszczonej rejonizacji demograficznej 18 województw 

w sześciu różnych wariantach (kombinacjach cech demograficznych 
istotnych dla natężenia czytelnictwa gazet, przy czym ilość cech de
mograficznych wynosiła od dwóch do dziesięciu); 

b) uszeregowano województwa — w obrębie poszczególnych warian
tów — rosnące wg natężenia odnośnych cech. W ten sposób r.zv-
skano przegląd kolejności (tj. rang) województw, widzianej od strony 
różnych kombinacji elementów demograficznych; 

c) kolejność województw w przekroju sześciu różnych kombinacji ele
mentów demograficznych porównano z kolejnością danych woje
wództw wyznaczoną według wskaźników natężenia czytelnictwa 
dzienników i czasopism (ogółem). 

Jak już wspominaliśmy kilkakrotnie materiał czytelniczy zestawiony 
w przekroju dużych jednostek administracyjnych nie nadaje się do pro
wadzenia precyzyjnych analiz czytelniczych. Poprzestajemy więc w tym 
miejscu jedynie na ogólnych wnioskach oraz na ponownym podkreśleniu 
wielkich, aczkolwiek niewykorzystanych możliwości, jakie kryją się w naj 
rozmaitszych analizach ilościowych opartych na właściwie zebranym 
materiale, z wyodrębnieniem różnych struktur społeczno-demograficznych. 



JERZY PARZYŃSKI 

O METODYKĘ WSPÓŁPRACY PRASY 
Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI 

Sprawa wzajemnych kontaktów i współpracy prasy z wy
miarem sprawiedliwości jest jednym z tematów badań pod-
jęiych. przez Pracownią Prawno-Prasową OBP. Przystępując 
do pierwszych prac w tej dziedzinie Pracownia zwróciła się 
ze specjalną ankietą do przedstawicieli świata naukowo-
prawniczego, prawników z wymiaru sprawiedliwości i dzien
nikarzy. Uzyskano tą drogą 45 wypowiedzi, które autor i 

omawia w artykule. j 

Wzrost zainteresowań wokół problematyki prawno-prasowej, w różnych 
aspektach i dziedzinach, jest u nas ostatnimi laty zjawiskiem szczególnie 
łatwo dostrzegalnym — i to zarówno w środowiskach naukowych, jak i za
wodowych: wśród prawników-praktyków i dziennikarzy. Rozmaite prze
jawy tego zjawiska wyrażają się np. w opublikowaniu kilku prac i roz
praw naukowych, rozważających w sposób niejako u nas pionierski po
szczególne zagadnienia ]). Wyrażają się też w niektórych badaniach pod
jętych przez Pracownię Prawno-Prasową Ośrodka Badań Prasoznawczych 
w Krakowie 2), w szkoleniu specjalistycznym prowadzonym dla dzienni-

1) Wymienić tu należy przede wszystkim publikacje następujące: Jerzy S a w i c k i : 
Ochrona czci a wolność krytyki, Warszawa 1956; Jerzy S a w i c k i : Tajemnica za
wodowa lekarza i dziennikarza w prawie karnym, Warszawa 1960; Mieczysław S i e-
w i e r s k i : Prasa, a postępowanie karne (Państwo i Prawo, nr 3/1962); Mieczysław 
S z e r e r : Wymiar sprawiedliwości, a sprawozdania prasowe (Państwo i Prawo, 
nr U—91962); praca doktorska dr Krystyny S t ę p i ń s k i e j na Wydziale Prawa UW: 
Sprostowania w prasie, radio, telewizji i kronice filmowej. Fragmenty z tej ostatniej 
drukowaliśmy w Zeszytach Prasoznawczych, nr 3/1963. 

-) Przykładowo wymienić tu można pracę Ryszarda R a ź n e g o : Zagadnienia 
prawne w dziennikach krakowskich (Zeszyty Prasoznawcze, nr 4/1960) oraz badania 
prowadzone pod kierunkiem doc. dr Adama P o d g ó r e c k i e g o nad procesami 
prasowymi w Polsce w latach 1956—1961, jak również prace: Czesława P r z y m u-



PRASA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 55 

karzy-publicystów prawnych przez Ośrodek Dziennikarstwa przy SDP 
w Warszawie, w szerokiej dyskusji na temat sprawozdawczości sądowej, 
która toczyła się na łamach Prawa i Życia w drugiej połowie 1963 г., 
i wreszcie w powołaniu do życia, również w r. 1963, Klubu Publicystów 
Prawnych przy SDP. Fakty te wskazują na narastanie uwagi wokół róż
nych zagadnień prasowo-prawnych, a przede wszystkim wokół roli prasy, 
jako jednego z ważnych czynników organizowania świadomości prawnej 
w społeczeństwie. 

Zarówno w otwartych dyskusjach, jak i w publikacjach zwracano uwa
gę 3), że spośród wszystkich środków, przy użyciu których prasa kształtuje 
społeczną świadomość prawną — sprawozdawczość sądowa jest środkiem 
najsilniej tu bodaj oddziaływującym. Sprawozdawcze publikacje prasowe 
o wymierzaniu sprawiedliwości, o przestępstwach, procesach i wyrokach, 
ukazujące się w różnych formach dziennikarskich, od krótkich informacji 
po artykuły publicystyczne, mają ustaloną tradycję i poczytność4). Nic 
więc dziwnego, że właśnie sprawozdawczości sądowej przypisuje się u nas 
tak duże znaczenie społeczne. Dziennikarz, pisujący relacje o wymiarze 
sprawiedliwości, rozsnuwający na tej kanwie własną publicystykę, staje 
się częstokroć dla wielu czytelników pierwszym nauczycielem prawa. 

Doceniając tę rolę kształtowania przez prasę orientacji prawnych w spo
łeczeństwie, nakłada się równocześnie na dziennikarzy obowiązek wyso
kiej odpowiedzialności społecznej za drukowane słowo. O ile bowiem pra
widłowa informacja prasowa, celna i wnikliwa publicystyka związana 
z wymiarem sprawiedliwości sprzyja rozszerzaniu horyzontów i krzewie
niu kultury prawnej w społeczeństwie — o tyle błędy i nierzeczowość 
wywoływać muszą wśród czytelników szkodliwą dezorientację. 

W tym stanie rzeczy, cała ta szeroka dziedzina pracy dziennikarskiej 
znajduje się pod specjalnie wyostrzoną obserwacją świata prawniczego, 
zwłaszcza prawników, praktykujących w wymiarze sprawiedliwości. Tym 
bardziej, że prasa i aparat wymierzania sprawiedliwości złączone są jed
nym wspólnym celem: budowania i umacniania kultury prawnej. Tak 
prasie jak i wymiarowi sprawiedliwości przyświeca w naszym ustroju ten 
sam kierunek polityczno-społecznych zadań: piętnowanie zła i wskazywa
nie środków zaradczych, profilaktyka i prewencja ogólna, realizowanie 
zasady jawności postępowania sądowego, popularyzacja prawa, a poprzez 
podnoszenie społecznej świadomości prawnej — umacnianie praworząd
ności i porządku prawnego w państwie. 

Cele i zadania są wspólne, choć oczywiście drogi wiodące do ich reali
zacji zupełnie odmienne. Tym niemniej nasuwać się tu musi — jako kon
sekwencja uświadomienia sobie owej wspólności — pytanie pierwsze i za,-

s i ń s k i e g o : Zagadnienia prawne przedsiębiorstwa prasowego oraz Jerzego P a -
r z y ń s k i e g o : Prawnik w redakcji dziennika — opublikowane wspólnie w wydaw
nictwie pt. ,,Prawo i prasa", edycji Ośrodka Badań Prasoznawczych, Kraków 196.']. 

:1) Por.: Prawo i Życie — dyskusja p. n. „Proces w prasie", nry 15 do 20 z 1963 r. 
oraz Mieczysław S i e w i e r s k i op. cit. 

"') Jako dowód służyć mogą chociażby wysokie nakłady różnych „Pitavali", zbio
rów- reportaży i felietonów sądowych, pamiętników sędziów i adwokatów — Up. — 
Ankiety przeprowadzane czasem przez niektóre redakcje wśród czytelników wska
zują na wysoką poczytność właśnie publikacji prawno-popularyzatorskich i mate
riałów sądowych. Por.: Jerzy M i l e w s k i : Prawo—sąd—prasa (Prawo i Życie, 
nr 17/1963). 
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sadnicze: czy w tych warunkach, gdy widzi się tak bliską łączność między 
c e l a m i , nie powinno się rozważyć kwestii koordynacji m e t o d wcie
lania tych celów w życie, współpracy w obopólnym działaniu? A jeśli 
tak — to przy użyciu jakich sposobów i środków? 

Odpowiedź na to pytanie wymaga głębokiego rozważenia i przeanalizo
wania złożonej i wielopłaszczyznowej problematyki. Wymaga dopracowa
nia się tego, co należałoby nazwać : m e t o d y k ą w s p ó ł p r a c y 
p r a s y z w y m i a r e m s p r a w i e d l i w o ś c i . 

Czy doszliśmy już obecnie do momentu, w którym problem ten można 
postawić tak przed środowiskiem zawodowo-prawniczym, jak i dzienni
karskim jako „sprawę do załatwienia"? Wydaje się, iż problem ten ostat
nimi laty powoli, lecz wyraźnie już dojrzał. Na tyle, iż możemy tu po
wiedzieć, że metodyka racjonalnej, społecznie zasadnej współpracy, współ
działania między prasą a wymiarem sprawiedliwości jest wciąż jeszcze 
postulatem, ale mamy już pewne przesłanki po temu, aby dokonać próby 
stopniowej realizacji tego postulatu. 

Jak widać z tego sformułowania, zachowujemy w naszej tezie dużą 
ostrożność, widząc możliwość poczynienia tu zaledwie pierwszych kro
ków, ale opartych już o pewne przemyślane, uświęcone doświadczeniem 
interpretacje przepisów normatywnych, koncepcje doktrynalne, o wnioski 
wypływające z judykatury oraz z bieżącej praktyki warsztatu zarówno 
sądowniczego jak i prasowo-dziennikarskiego. 

Problemowe kontakty między funkcjonowaniem wymiaru sprawiedli
wości i prasą rozwijają się na kilku płaszczyznach. Przeanalizować więc 
trzeba najpierw płaszczyznę n o r m a t y w n ą , która reguluje styk wza
jemnego działania prasy i wymiaru sprawiedliwości pewnymi konkret
nymi przepisami. Normatywne podstawy i wskazania dla kontaktów prasy 
z wymiarem sprawiedliwości odczytać można z całego szeregu aktów 
i zbiorów prawa pozytywnego, z treści przepisów rozsianych w tych zbio
rach. I tak np. w ustawach karnych: w kodeksie karnym i przepisach 
związkowych odnajdziemy materialno-prawne przesłanki do określania 
granic swobody dziennikarskiej (szeroka grupa tzw. przestępstw przez 
wypowiedź, a w szczególności problematyka krytyki i zniesławień 
z art. art. 255 i 256 kodeksu karnego5) oraz szczególnie interesująca 

•') Art. 255 к. к.: (§§ 1—3): 
§ 1. Kto pomawia inną osobę, instytucję lub zrzeszenie, choćby nie mające oso

bowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je 
w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stano
wiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny. 

§ 2. Nie ma przestępstwa, jeżeli zarzut był prawdziwy. Jeżeli zarzut uczyniony 
był publicznie, to dowód prawdy przeprowadzić wolno tylko wówczas, gdy sprawca 
działał w obronie uzasadnionego interesu publicznego lub prywatnego, własnego lub 
cudzego, a nadto dowód nie dotyczy okoliczności życia prywatnego, lub rodzinnego. 

§ 3. Wyrok skazujący należy na wniosek oskarżyciela ogłosić w czasopismach na 
koszt skazanego... 

Art. 256 к. к.: (§§ 1—2): 
§ 1. Kto obraża godność osobistą innej osoby w jej obecności albo chociażby pod 

jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby obraza do osoby tej dotarła, 
podlega karze aresztu do roku lub grzywny. 

§ 2. Jeżeli obrazę wywołało wyzywające zachowanie się oskarżonego lub jeżeli 
obrażony odpowiedział obrazą wzajemną lub naruszeniem nietykalności cielesnej sąd 
może sprawcę od kary uwolnić... 
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dziennikarzy sfera chroniona przepisami z artykułu 159 kodeksu kar
nego e) itp.)7). 

Praktyczne możliwości działania dziennikarza-sprawozdawcy podczas 
rozpraw sądowych czy w innych stadiach wymiaru sprawiedliwości okre
śla normatywnie kodeks postępowania karnego, a w razie potrzeby rów
nież i postępowania cywilnego. Przepisy tu zawarte, jak również zasady 
zawarte w innym akcie normatywnym (,,Regulaminie czynności sądów 
wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych" 8) nadają 
ogólny kształt tzw. policji sesyjnej 9), w ramaqh której zmieścić się musi 
sprawozdawca prasowy ze swą pracą na sądowej sali. Również normatywne 
rozstrzygnięcia, dotyczące prasy i dziennikarzy odnaleźć można w kode
ksie postępowania administracyjnego (skargi, wnioski, skuteczność kry
tyki prasowej itp.), w przepisach o kontroli prasy, w dziennikarskim ko
deksie obyczajowym, czy też w poszczególnych normach prawa autor
skiego (plagiat, prawa przedruku) oraz prawa cywilnego materialnego (np. 
ochrona dóbr osobistych w związku z ewent. naruszeniem ich przez pu
blikację prasową — na tle art. 11 przepisów ogólnych prawa cywilnego 10), 
odpowiedzialność cywilna wydawnictwa i dziennikarza za wyrządzoną 
wskutek notatki prasowej szkodę, krzywdę moralną itp.). 

Również analizie — na użytek współpracy prasy z wymiarem sprawie
dliwości — poddawane być winny wskazówki i wnioski, wypływające 
z j u d у к a t u r y, bezpośrednio czy pośrednio wiążącej się z działalnością 
prasy i zawodem dziennikarskim. W szczególności — powojenne orzecz
nictwo, narosłe wokół wspomnianych poprzednio przestępstw przez wy
powiedź, wyjaśniające zwłaszcza problem tak interesujący dziennikarza: 
karalne zniesławienie — niekaralna krytyka itp. 

Nie bez znaczenia będzie tu także przytoczenie i rozważenie stanowisk 
d o k t r y n a l n y c h w poszczególnych kwestiach, odnoszących się do 
prasy i wymiaru sprawiedliwości. Stanowiska te swym autorytetem nau
kowym w sposób twórczy bądź analizują i interpretują obowiązujące 

s) Art. 150 к. к.: 
§ 1. Kto przed rozprawą główną rozpowszechnia publicznie wiadomości z docho

dzenia lub śledztwa bez zezwolenia władzy prowadzącej dochodzenie lub śledztwo 
podlega karze aresztu do miesięcy 6 lub grzywny. 

§ 2. Kto rozpowszechnia wiadomości z tajnej rozprawy sądowTej podlega karze 
aresztu do miesięcy 6 lub grzywny. 

7) Na temat tzw. przestępstw przez wypowiedź por.: Jerzy P a r z y ń s k i : Prasa 
i dziennikarze w projekcie kodeksu karnego (Zeszyty Prasoznawcze, nr 31963). 

s) Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 8. IX. 1953 r. .,Regulamin czynności są
dów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych. (Dz. U. 
Nr 44/1953). 

") W szczególności rozdział II księgi VII kodeksu postępowania karnego — art. 
art. 264—284 „Ogólnj^ porządek rozprawy głównej", a zwłaszcza art. 268, dający prze
wodniczącemu składu sądzącego prawo do. kierowania tzw. policją sesyjną i nadzoru 
nad tym wszystkim, co się dzieje na sali sądowej w czasie rozprawy. („Przewodni
czący wydaje wszelkie zarządzenia, niezbędne dla utrzymania w sali sądowej spokoju 
i porządku"). 

10) Art. 11 przepisów ogólnych prawa cywilnego: 
„Ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone bezprawnymi działaniami, może 

żądać ochrony prawnej, a w szczególności zaniechania tych działań. Dotyczy to 
zwłaszcza naruszenia czci, używania cudzego nazwiska lub pseudonimu, albo korzy
stania z cudzego wizerunku". 
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stany normatywne i judykaturę, bądź też wyprzedzają je, torując drogę 
do nowych rozwiązań de lege ferenda. n) 

Wreszcie całą ogromną dziedziną, której należałoby baczniej się przyj
rzeć dla wyciągnięcia wniosków w kwestiach nas tu interesujących jest 
bieżąca praktyka i doświadczenia z codziennej warsztatowej pracy sę
dziego, adwokata, prokuratora oraz dziennikarza-publicysty społeczno-
prawnego czy sprawozdawcy sądowego uzyskane na polu wzajemnych 
kontaktów zawodowych. Kontakty te, doraźna codzienna współpraca na
suwa wiele myśli i propozycji uogólniających, a konstruktywnych, mogą
cych „naoliwić" t ryby tej współpracy, uczynić ją doskonalszą, sprawniej 
i skuteczniej wypełniającą te społeczne a wspólne na pewnym odcinku 
zadania, jakie nałożone są w naszym ustroju na wymiar sprawiedliwości 
i prasę. Takie właśnie materiały z w a r s z t a t o w y c h d o ś w i a d 
c z e ń p r a k t y c z n y c h stać się powinny również cennym przedmio
tem badań i wysokiej wartości źródłem inspiracji, zarówno dla doktryny 
i orzecznictwa, jak i nawet dla przyszłych koncepcji normatywnych. 
W zakresie zaś nas interesującym — źródłem inspiracji na polu praktycz
nego dopracowywania się właściwej metodyki współpracy prasy z orga
nami wymiaru sprawiedliwości. 

Rzut oka na scharakteryzowane wyżej płaszczyzny, na jakich opierają 
się teoretyczne i praktyczne kontakty wspólnego działania prasy i aparatu 
wymierzania sprawiedliwości doprowadzić nas może z kolei do następ
nego pytania: co pragniemy w obecnej fazie osiągnąć dla przekształcenia 
w rzeczywistość owego- postulatu metodyki współpracy prasy i wymiaru 
sprawiedliwości? 

Odpowiedź byłaby tu raczej krótka: zamierzamy uczynić krok realiza-
torski w dziedzinie uporządkowania i wyjaśnienia form wzajemnej koope
racji działania drogą analizy i interpretacji podstaw prawno-normatyw-
nych, wskazówek wynikających z judykatury, z autorytetu stanowisk 
doktrynalnych, jak również z praktycznych zawodowych doświadczeń 
prawników oraz dziennikarzy. Zamierzeniem naszym nie jest obmy
ślanie i narzucanie jakichś gotowych recept i schematów, mających roz
wiązywać i „załatwiać" w jakiś sposób pryncypialny wszelkich kwestii, 
odnoszących się do współpracy i współdziałania aparatu wymierzenia 
sprawiedliwości z redakcjami prasowymi i dziennikarzami. Zadanie swoje 
widzimy natomiast, jako zrekapitulowanie dotychczasowego stanu wiedzy 
i praktyki w poszczególnych płaszczyznach i zagadnieniach, dotyczących 
wspólnie prasy i wymiaru sprawiedliwości, zebranie pewnych materiałów 
badawczych do rozważań i dyskusji, dokonanie dalszych postępów w sfe
rze doktrynalnych interpretacji oraz przeprowadzenie analizy obustron
nych sugestii i dezyderatów wypływających od strony prasy jak również 
od strony wymiaru sprawiedliwości. 

Jeśli stąd nasze opracowania pewnych monograficznych problemów, do
tyczących sfer wspólnie interesujących prasę i wymiar sprawiedliwości 
oraz ich wzajemnej współpracy, przerodzą się w zbiór zasad postępowania 
przy tym obopólnym wzajemnym współdziałaniu — będzie to efekt 
wtórny naszych zamierzeń, na którego pełne osiągnięcie nawet przy naj-

!I) Por. odnośnik 1). 
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dalej posuniętych ambicjach nie liczymy. Ale tym niemniej spostrzegamy 
potrzebę — i możliwości — dokonania w chwili obecnej pierwszych w tym 
kierunku zorganizowanych i planowych wysiłków. 

* 

Jak zamierzamy przystąpić w Pracowni Prawno-Prasowej naszego 
Ośrodka do pierwszych prac wstępnych nad metodyką współpracy prasy 
z wymiarem sprawiedliwości i czego już na tym polu dokonano? 

A więc w myśl zasadniczych założeń pracy, poszczególne odrębne za
gadnienia — wywodzące się z różnych, komentowanych powyżej płasz
czyzn pośrednich lub bezpośrednich kontaktów prasy z wymiarem spra
wiedliwości — mają być opracowywane w formie monograficznej przez 
autorów-specjalistów z danych dziedzin, właśnie w oparciu o materiały 
normatywne, orzecznictwo sądowe, doktrynę, doświadczenia praktyczne 
oraz o wyniki specjalnie przeprowadzanych przez Ośrodek badań. 

Wstępne prace badawcze — mające za cel ogólne przygotowanie kon
cepcji „Metodyki współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości" — 
miały za przedmiot przebadanie opinii, sugestii i dezyderatów, wysuwa
nych na określone, a interesujące głównych współautorów „Metodyki"' 
tematy przez poszczególne osoby i środowiska związane naukowo bądź 
zawodowo z prasą i wymiarem sprawiedliwości. Analizy wyników tych 
badań i opracowywane na ich podstawach wnioski mają się stać punktem 
wyjściowym dla programowego układu tematyki części monograficznej 
pracy i jej „ukierunkowania" a zarazem i materiałem orientacyjno-po-
mocniczym dla autorów poszczególnych opracowań problemowych. 

Według tak przyjętych założeń wstępne badania przeprowadzone zo r 
stały i wykonane przez Ośrodek w II półroczu 1963 roku. Organizacja 
i metoda tych badań przedstawiała się następująco: realizatorzy pracy 
zwrócili się we wrześniu 1963 r. do specjalnie wytypowanych osób z prośbą 
o wyrażenie opinii, uwag i postulatów we wskazanych kwestiach, doty
czących wymiaru sprawiedliwości i prasy. 

Osoby zaproszone do wypowiedzenia swych opinii dobrane były według 
następujących kryteriów: 

a) przedstawiciele świata naukowo-prawniczego, wykazujący w swych 
dotychczasowych publikacjach zainteresowanie dla spraw współpracy 
prasy i wymiaru sprawiedliwości; 

b) prawnicy pracujący w wymiarze sprawiedliwości (urzędnicy Min. 
Sprawiedliwości, sędziowie, adwokaci, prokuratorzy) znani z aktywnych 
zainteresowań odnoszących się do wspomnianych zagadnień, jako autorzy 
artykułów na tematy prawno-prasowe, uczestnicy dyskusji, członkowie 
komisji popularyzacji prawa przy Zrzeszeniu Prawników Polskich, osoby 
wskazane przez organa tego Zrzeszenia — itp.; 

c) dziennikarze-publicyści społeczno-prawni i sprawozdawcy sądowi 
(członkowie Klubu Publicystów Prawnych przy Zarządzie Głównym SDP, 
osoby związane z prasą poprzez swą publicystykę, dziennikarze-współ-
pracownicy Pracowni Prawno-Prasowej Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych — itp.). 

Dla ułatwienia wypowiedzi poszczególne problemy i kwestie ułożone 
były według pewnego klucza, przypominającego wyglądem ankietę. Orga-
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nizatorzy badań zastrzegli jednak wyraźnie, że ze względu na specyfikę 
przeprowadzanych badań głosy osób, zaproszonych tu do współpracy, nie 
mają charakteru wypowiedzi sensu stricto ankietowych. 

Jeśli chodzi o ogólny zakres problemów, w sprawie których przeprowa
dzana była powyższa akcja badawcza, to skupiały się one głównie wokół 
zagadnień : 

1) Czy prasa codzienna spełnia w sposób wystarczający rolę informo
wania społeczeństwa o sprawach wymiaru sprawiedliwości — czy też nie? 

2) Jakie problemy, wiążące się z wymiarem sprawiedliwości, winny być 
przedmiotem szczególnego zainteresowania prasy? 

3) Jakie formy i środki winny być obopólnie stosowane dla uzyskania 
harmonijnej współpracy między prasą, a wymiarem sprawiedliwości? 

4) Czy nowoczesne środki masowej informacji (magnetofonowe nagra
nia, film, transmisje radiowe i telewizyjne) powinny być stosowane na 
salach sądowych? 

Powyższy zakres problematyki rozłożony został na 16 pytań szczegó
łowych, na które odpowiedzi wpłynęły w ciągu października i listopada 
1963 r. — Ogółem uzyskano tą drogą 45 wypowiedzi i opinii, których 
układ środowiskowy przedstawiał się następująco: 

a) przedstawiciele świata naukowo-prawniczego (zarówno samodzielni 
pracownicy nauki, jak i młoda kadra naukowa) — nazwani w badaniach 
grupą A — 8 głosów; 

b) prawnicy wymiaru sprawiedliwości, nazwani w badaniach grupą 
В — 23 głosy; 

c) dziennikarze, osoby związane z prasą — nazwani w badaniach grupą 
С — 14 głosów. 

Powyższe 45 wypowiedzi przedstawiało się w sumie, jako obfity i wie
lostronny materiał opiniodawczy do badań i wniosków — tym więcej, że 
znaczna część autorów opracowała swe sugestie w sposób bardzo obszerny 
i wyczerpujący, wskazując w ten sposób na własne zainteresowanie oma
wianą problematyką i osobiste w niej zaangażowanie. 

O ile chodzi o „bazę czytelniczą", na podstawie której nasi opiniodawcy 
mogą kształtować swe poglądy o bieżącej prasowej informacji i publicy
styce społeczno-prawnej i sprawozdawczości sądowej — to zaznaczył się tu 
ogólnie wysoki poziom oczytania. Z treści poszczególnych wypowiedzi 
wynika, że przytłaczająca większość ich autorów czytuje stale wspomniane 
powyżej rodzaje publikacji bieżąco przeciętnie w 3—4 dziennikach oraz 
w 2—3 periodykach (nie wliczając w to czasopism fachowych). Jeśli zaś 
bierze się pod uwagę zasięg czytywanej tu prasy — to większość opinio
dawco w spoza Warszawy — poza dziennikami lokalnymi czytuje również 
gazety stołeczne o charakterze ogólnopolskim. Na tym to materiale pra
sowym — raczej dostatecznie szerokim — mogą sobie autorzy nadesła
nych wypowiedzi wyrabiać własne przekonania i opinie o interesującej 
nas dziedzinie prasowych publikacji oraz o uwidocznionych na łamach 
prasy obecnych formach kontaktów i praktycznej współpracy dzienni
karzy z poszczególnymi ogniwami wymiaru sprawiedliwości. 

* 

Pierwszym zagadnieniem, jakie postawiliśmy w naszych badaniach 
przed opiniodawcami wszystkich trzech grup — А, В i С — była kwestia: 
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czy stopień poinformowania opinii publicznej przez prasę o problematyce 
wymiaru sprawiedliwości może być uznany za wystarczający, czy prasa 
codzienna spełnia należycie rolę informowania społeczeństwa o spra
wach, związanych z wymierzaniem sprawiedliwości. 

Na ten temat wypowiedziało się łącznie 44 opiniodawców. Ze zbiorczej 
analizy treści ich wypowiedzi wynika, że w związku z powyższymi za
pytaniami : 

W grupie A ocenę ogólnie negatywną wypowiada 5 głosów, częściowo 
negatywną — 1, ogólnie pozytywną — 2. 

W grupie В ocenę ogólnie negatywną wypowiada 20 głosów, pozy
tywną — 0, częściowo pozytywną (z zastrzeżeniami) — 3. 

W grupie С ocenę ogólnie negatywną wypowiada — 9 głosów, częściowo 
negatywną — 1, ogólnie pozytywną — 0, częściowo pozytywną (z zastrze
żeniami) — 3. 

Autorzy wypowiedzi, uzasadniając swe oceny negatywne obwiniali 
prasę przede wszystkim o: 

I. błędny dobór tematyki, jednostronność tematyczną — 17 opinii 
(A — 2, В — 11, С — 4). 

II. płytkie traktowanie problemów, brak wszechstronności analizowa
nia, brak wniosków — 10 opinii (A — 1, В — 5, С — 4). 

III. akcyjność publicystyki i informacji, przesadną kampanijność — 
8 opinii (A — 1, В — 6, С — 1). 

IV. błędy rzeczowe, faktologiczne i prawne w publikacjach — 7 opinii 
(A — 1, В — 3, С — 3). 

V. przesadny nacisk na sensacyjność — 7 opinii (A — 0, В — 7, С — 0). 
VI. słabe przygotowanie fachowo^dziennikarskie — 7 opinii (A — 0, 

В — 6, С — 1). 
Przy analizowaniu treści powyższych wypowiedzi zwraca uwagę fakt, 

że opiniodawcy z grupy В (pracownicy wymiaru sprawiedliwości) zarzu
cają prasie przede wszystkim błędny dobór tematyki i akcyjność publi
kacji. Opiniodawcy z grupy В — i tylko oni — wskazują na „polowanie 
na sensację", jako słabą stronę publikacji prasowych; również głosy tej 
grupy najdobitniej akcentują niedostateczne przygotowanie fachowe 
dziennikarzy do pełnienia funkcji sprawozdawców sądowych i do upra
wiania publicystyki społeczno-prawnej. Ciekawą jest rzeczą, że jeśli 
chodzi o opinie dziennikarzy (grupa C), to w pewnym sensie samokry-
tycznie podnoszą oni przede wszystkim błędność doborów tematycznych, 
płytkość w traktowaniu problemów, brak analizy i wniosków (4 opinie 
na 9 (ogólnie negatywnych). 

Powyższe zagadnienia — będące niejako kluczem wyjściowym do ba
dań dalszych — otworzyły wrota do wypowiedzenia się w kwestiach bar
dziej szczegółowych, koncentrujących uwagę autorów wypowiedzi bądź 
na analizie przyczyn skrytykowanego stanu rzeczy, bądź też na propono
waniu środków zaradczych, mających na celu przede wszystkim wzajemne 
„dotarcie się" niedoskonale dotąd funkcjonującego współdziałania prasy 
z wymiarem sprawiedliwości. 

* 

Rozmiar i cel niniejszego artykułu wyklucza oczywiście przedstawienie 
tu pełnego sprawozdania i obrazu z obszernych wyników badań, z analiz 
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opinii, spostrzeżeń i propozycji. Tym niemniej przytoczenie przynajmniej 
kilku przykładowych wycinków tych badań — chociażby w skrótowym 
ujęciu — wydaje się być tu nieodzowne, dla naświetlenia zarówno cha
rakteru uzyskanych materiałów, jak i ukazania wniosków z nich wypły
wających. 

Jednym z takich ciekawych fragmentów omawianych badań było po
stawienie przed naszymi opiniodawcami kwestii: jaka problematyka 
wymagałaby, ze względów społeczno-wychowawczych, koordynacji wspól
nego działania między prasą a wymiarem sprawiedliwości? 

Sens podsunięcia tej kwestii pod rozwagę autorów wypowiedzi uza
sadniony był koniecznością rozważenia przede wszystkim problemu: czy 
istnieją — a jeśli tak, to jakie — zagadnienia, interesujące tak prasę, jak 
i wymiar sprawiedliwości, które wymagałyby skoordynowanego, wspól
nego działania obu tych instytucji społecznych. 

Teza wstępna: istnienie pewnej grupy zagadnień, które rzeczywiście 
wymagałyby takiej koordynacji została potwierdzona i uznana za trafną 
przez przytłaczającą większość autorów wypowiedzi opiniodawczych (12). 

Zdaniem tych opiniodawców — którzy uznali celowość wspomnianego 
współdziałania — koordynacją tą powinna być objęta przede wszystkim 
następująca problematyka : 

I. Prewencja ogólna, profilaktyka, uświadamianie społeczeństwa o przy
czynach i środkach zwalczania przestępczości, popularyzacja prawa, 
ogólna walka o praworządność — 15 opinii (A — 2, В — 7, С — 4). 

II. Przestępczość nieletnich, sprawy młodzieżowe — 13 opinii (A — 2. 
В — 7, С — 4). 

III. Przestępczość gospodarcza, ochrona mienia społecznego — 12 opinii 
(A — 1, В — 8, С — 3). 

IV. Chuligaństwo, alkoholizm — 12 opinii (A — 1,B — 11, С — 0). 
Wśród zagadnień które zdaniem autorów wypowiedzi wymagałyby 

skoordynowanej współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości przeważa 
zdecydowanie problematyka karna, mimo że w wielu opiniach padały 
krytyczne głosy właśnie na temat hegemonii tematyki karnej w publika
cjach prasowych, z zaniedbaniem niemal całkowitym problematyki cy
wilnej; sprawie tej zresztą poświęcimy jeszcze nieco dalej osobną uwagę. 

* 
Dalsza istotna kwestia — wypływa z odpowiedzi na pytanie: czy dzien-

nikarz-sprawozdawca sądowy powinien mieć jakieś szczególne uprawnie
nia i przywileje zawodowe w związku ze swą pracą i ewentualnie jakie? 

Analiza treści uzyskanych wypowiedzi — uszeregowanych tu od idą
cych najdalej w sugerowaniu przywilejów dla dziennikarzy, aż do głosów 
wykluczających w ogóle celowość istnienia takich przywilejów — daje 
obraz następujący: 

I. Wytypowani dziennikarze powinni mieć pewne przywileje (jak пр.. 
dostęp do wszelkich akt. obecność na rozprawach zamkniętych itp. — 
1 opinia (A — 0, В — 1, С — 0). 

II. Prawo widywania się z oskarżonym — 3 opinie (A — 0, В — 0. 
С — 3). 

12) Słuszność tej tezy uznano w 36 wypowiedziach, krytycznie ustosunkowano się-
w 3; pozostałych 6 wypowiedzi nie wyraziło swego zdania w tym przedmiocie. 
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III. Prawo przebywania na rozprawach zamkniętych — 3 opinie (A —0, 
В — 0, С — 3). 

IV. Dziennikarze-sprawozdawcy posiadać powinni pewien immunitet 
zawodowy (bez zaproponowania konkretów) — 2 opinie (A — 0, В — 2, 
С — 0). 

V. Raczej powinni dziennikarze posiadać jakieś specjalne uprawnienia 
i przywileje (bez podania konkretów) — 2 opinie (A — 1, В — 1, С — 0). 

VI. Prawo do ochrony tajemnicy zawodowej — 3 opinie (A — 2, В — 0, 
С — 1 ) . 

VII. Możliwość uzyskiwania informacji z akt sądowych, sekretariatów, 
od stron itp. — 19 opinii (A — 6, В — 10, С — 3). 

VIII. Prawo wstępu na salę, nawet gdy są wymagane karty wstępu — 
2 opinie (A — 1, В — 1, С — 0). 

IX. Dziennikarze nie powinni posiadać tu żadnych specjalnych upraw
nień czy przywilejów — 13 opinii (A — 1, В — 6, С — 6). 

Przestudiowanie powyższych opinii — przytoczonych tu w konspek
tach treści — doprowadzić musi do wniosku, że autorzy wypowiedzi, tak 
z grupy A, B, jak i C, zachowali dużą ostrożność, jeśli chodzi o przyzna
nie dziennikarzom-sprawozdawcom sądowym jakichś szczególnych przy
wilejów lub uprawnień. Właściwie propozycje tych przywilejów wysu
nięte zostały — w umiarkowanej formie i w szczupłym zakresie — tylko 
przez autorów pierwszych trzech typów wypowiedzi (I, II, II), a i to 
w nielicznej ogólnie sumie głosów. Wypowiedzi typów IV i V nie operują 
dostatecznymi konkretami, dlatego trudno brać je tu pod uwagę. Typ VI 
wysuwa postulat uprawnień dziennikarzy do tajemnicy zawodowej od
nośnie do źródeł informacji i osób informatorów; niewątpliwie jest to na
wiązanie tu do stanowiska doktrynalnego, wyrażonego w tej materii 
przez prof, dr Jerzego Sawickiego. 1;î). 

Typ VII i VIII wypowiedzi w zasadzie akceptuje stosowane obecnie 
stany w praktyce, dlatego nie można tu mówić o propozycjach jakichś 
nowych przywilejów. Grupę głosów, opowiadających się zaś za tym, aby 
dziennikarze nie mieli w swej pracy sprawozdawczo-sądowej żadnych spe
cjalnych przywilejów (typ IX — 13 wypowiedzi, w tym 6 ze środowiska 
dziennikarskiego) uznać należy w tych okolicznościach za dość liczną. 

Równocześnie nadmienić tu trzeba, że dwie wypowiedzi (z grupy B) 
w komentarzu swym zwracają uwagę na fakt, że pewne sui generis 
przywileje zostały dziennikarzom przyznane praktycznie w związku z dok
tryną i judykaturą, narosłą wokół art. art. 255 i 256 kodeksu karnego, 
problematyki krytyki i zniesławień, i te właśnie tylko przywileje powinny 
być podtrzymane na przyszłość. 

Czy dziennikarze powinni na salach sądowych stosować nowoczesne 
środki techniczne masowej informacji (nagrania magnetofonowe — M, 
film — F, transmisje radiowe — R, transmisje telewizyjne — Tv) — oto 
następna przykładowo kwestia, którą przedstawiliśmy pod rozwagę na
szym opiniodawcom. 

,3) Jerzy S a w i с к i : Tajemnica zawodowa lekarza i dziennikarza w prawie kar
nym, Warszawa 1960. 
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1. Za stosowaniem na salach sądowych wszystkich nowoczesnych środ
ków masowej informacji (M F R Tv) wypowiedziało się — bądź bez ja
kichkolwiek zastrzeżeń bądź tylko z zastrzeżeniem, aby stasowanie ich 
dokonywane było bez zakłócania toku rozprawy i z zachowaniem wielo
stronnej wierności relacji — 26 opinii (A — 4, В — 14, С — 8). 

2. Zdecydowany sprzeciw przeciwko stosowaniu wszystkich nowoczes
nych środków masowej informacji — 4 opinie — (A — О, В — 3, С — 1). 

3) Stanowisko pośrednie (uznające celowość stosowania środków ma
sowej informacji tylko w wyjątkowych okolicznościach, dopuszczalność 
korzystania jedynie z niektórych z nich — itp.) zajmuje 12 opinii (A — 4, 
В _ 5, С — 3). 

Z tym, że jeśli chodzi o stosowanie przez dziennikarzy tylko m a g n e 
t o f o n u (M): 

a. stanowisko pozytywne wyraża 38 opinii (A —8 , В — 19, С — 11), 
b. stanowisko negatywne wyrażają 4 opinie (A — 0, В — 3, С — 1). 

* 
Również bardzo interesujące materiały wnioskowe można było zebrać 

z treści głosów, wypowiadających się w kwestii: czy dziennikarze powinni 
relacjonować również p r o c e s y c y w i l n e . 

Tu wyniki zaskakiwały wprost swą jednomyślnością. W grupie В na 
24 udzielone tu wypowiedzi — 22 dały odpowiedź twierdzącą, a tylko 2 
wyraziły pewne zastrzeżenia (ale nie negatywne stanowisko). Jeszcze wy
raźniejsza zgodność poglądów panowała w tym przedmiocie w grupie C, 
gdzie na 13 wypowiedzi — padło 13 opinii pozytywnych; jest to o tyle 
ciekawe, że właśnie dziennikarze traktują — jak dotąd — tematykę tę 
na łamach swych gazet po macoszemu. Jedynie w grupie A panowały 
nieco większe wątpliwości wyrażone w 3 wypowiedziach na ogólną 
liczbę 8. 

Nadmienić również warto, że przytłaczająca większość opiniodawców 
wypowiedziała się nie tylko za szerokim uwzględnieniem tego gatunku 
spraw i procesów w sprawozdawczości sądowej, ale i opatrzyła swe po
glądy silnie argumentującym komentarzem, wskazującym na wysoką 
celowość społeczną tego rodzaju publikacji, wychowawczą rolę prawa cy
wilnego i jego popularyzacji. 

Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że uderzająca zgodność poglądów 
na relacjonowanie procesów cywilnych pozostaje w naszych badaniach 
w bliskim związku z wypowiadanymi wielokrotnie w poszczególnych opi
niach poglądami o obecnej jednostroności publikacji prasowych, o nie
proporcjonalnej przewadze tematyki karnej nad wszelką inną. Stwarza 
to w społeczeństwie fałszywy obraz wymiaru sprawiedliwości jedynie 
tylko, jako „karzącej ręki", a nie tego, czym jest w istocie: regulatora 
całego szeregu zjawisk i wydarzeń występujących w społeczeństwie, 
wśród których konflikty prawno-cywilne są o wiele bardziej częste niż 
czyny przestępcze ścigane przez prawo karne. 

Jak już nadmieniłem, nie leży ani w zamierzeniach, ani w możliwościach 
niniejszego artykułu przedstawienie pełnego stanu uzyskanych dotąd 
materiałów badawczych i nasuwających się stąd wniosków. Pragnęliśmy 
tylko zasygnalizować ogólną koncepcję i kierunki wstępnych prac nad 
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„Metodyką współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości" — oraz przed
stawić fragmentaryczne wyniki badań dotąd przeprowadzonych. Oczy
wiście dla orientacji w problemie fragmenty te nie mogą nam wystarczyć, 
jako pars pro toto — raczej jedynie, jako ilustracja przykładowa. Zasygna
lizować by tu jeszcze należało — przynajmniej informacyjnie — fakt 
zebrania przez nas w wyniku badań wstępnych bardzo ciekawych mate
riałów opiniodawczych na temat spostrzeganych wad i uchybień w pu
blikacjach prasowych odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości, su
gestii tematycznych dla prasy, jeśli chodzi o wybraną problematykę pu
blicystyki społeczno-prawnej, postulatów dla wzajemnej współpracy itp. 
Również ciekawie przedstawiałaby się analiza propozycji, wysuwanych 
przez autorów nadesłanych nam wypowiedzi, a zmierzających do udosko
nalenia form techniczno-organizacyjnego współdziałania prasy i wymiaru 
sprawiedliwości, syntetycznych wniosków de lege ferenda dotyczących 
sfer nas interesujących — itp. 

Omówione wypowiedzi stanowić będą — jak to już wspominaliśmy — 
niezwykle cenny materiał do monograficznych opracowań poszczególnych 
zagadnień, zarówno inspirujący, jak i opiniodawczy. Rok 1964 powinien 
przynieść dalszy postęp w zamierzonych przez nasz Ośrodek pracach nad 
..Metodyką współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości"; do przebiegu 
oraz wyników tych prac z pewnością na łamach Zeszytów jeszcze nieraz 
nawrócimy. 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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KRYTYKA NA ŁAMACH „POLITYKI" 

Artykuł przedstawia wyniki analizy publikacji krytycznych 
zamieszczonych na łamach „Polityki" w ciągu 1962 r. Pu
blikacji tych było łącznie 514, co stanowi 20—25% wszyst
kich publikacji drukowanych w tym tygodniku. Zostały one 
skategoryzowane według różnych kryteriów, kolejno omó

wionych w artykule. 

Rozpatrując jakiekolwiek zagadnienie dotyczące krytyki prasowej nie 
sposób nie podkreślić jednej z charakterystycznych różnic, jakie zachodzą 
pomiędzy krytyką pojawiającą się na łamach naszej prasy, a krytyką 
prasy państw niesocjalistycznych. Polega ona na tym, że realizacja celów 
krytyki naszej prasy, tzn. załatwianie skarg i postulatów przez nią wysu
wanych zagwarantowane jest normami prawnymi i postanowieniami 
uchwał partyjnych, czego nie ma w krajach niesocjalistycznych. Naj
ważniejszym aktem prawnym jest w tej dziedzinie Kodeks Postępowania 
Administracyjnego obowiązujący od 1. I. 1961 г., a wśród dokumentów 
partyjnych — uchwała Sekretariatu КС PZPR w sprawie krytyki praso
wej z kwietnia 1960 r. 

Samo istnienie tych gwarancji ustawowych i politycznych nie świadczy 
jeszcze oczywiście, że w praktyce funkcjonują one bez zakłóceń i niedo
ciągnięć, że w każdym przypadku krytyki prasowej zapewniają jej abso
lutną skuteczność. Ten właśnie problem — skuteczności krytyki praso
wej — stał się przedmiotem badań prowadzonych pod kierownictwem 
A. Piekary. Ostatnio badania tej objęły tygodnik Polityka. Przed rozpo
częciem właściwych badań zadano sobie pytanie: jak właściwie wygląda 
krytyka na łamach tego pisma? 

Za jednostkę analizy przyjęto każdą stanowiącą odrębną całość publi
kację (bez względu na jej wielkość) zawierającą elementy 1) krytyki tzn. 
nagannej oceny jakiegoś stanu rzeczy czy jakiegoś postępowania itp. lub 
2) postulatu, tzn. życzenia lub żądania zmiany istniejącego stanu rzeczy, 
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czyjegoś postępowania itp. Jednostkę tę określono' skrótowo „publikacją 
krytyczną". 

Pierwszą trudnością, jaka wyłoniła się w toku prac było wyodrębnienie 
publikacji krytycznych spośród pozostałych. Od biedy bowiem można by 
się pokusić o udowodnienie, że każda właściwie publikacja z wyjątkiem 
niektórych pozycji „czysto" informacyjnych (np. z „Kroniki kulturalnej") 
zawiera w sobie elementy krytyki lub postulatu. Ostatecznie można by 
się upierać пр., że rubryka „Prezentujemy numer", streszczająca poszcze
gólne pozycje, powtarza równocześnie ich treść krytyczną, albo że np. 
życzenia dla czytelników publikowane z okazji nowego roku są typowym 
postulatem. 

Dla uniknięcia tych skrajności uznano za publikacje krytyczne tylko 
takie publikacje, w których elementy krytyczno-postulatywne stanowią 
istotną część treści. Oczywiście przy tym ujęciu zarysowało się drugie 
niebezpieczeństwo: o zaliczeniu danej publikacji do grupy krytycznych 
lub innych decydowała już tylko subiektywna ocena przeprowadzającego 
analizę. Niebezpieczeństwo to okazało się jednak niezbyt groźne, ponieważ 
weryfikacja wstępnej klasyfikacji przyniosła rozbieżności nie przekracza
jące 1 procentu. 

Ponadto, biorąc pod uwagę cele, którym analiza miała służyć (badanie 
skuteczności krytyki prasowej), zawężono analizowany materiał odrzuca
jąc pozycje odnoszące się do tematyki pozakrajowej, publikacje o charak
terze krytyki specjalistycznej (recenzje filmowe i teatralne, polemiki lite
rackie itd.), sprostowania oraz satyryczne rysunki Szymona Kobylińskiego. 

Analizą objęto wszystkie wybrane w wyżej opisany sposób publikacje 
krytyczne, które ukazały się na łamach Polityki w numerach 1—52 z roku 
1962. Publikacji tych było łącznie 514, co stanowi około* 20—25 procent 
wszystkich publikacji, jakie ukazały się w tych numerach Polityki. Śred
nio więc na jeden numer przypada prawie 10 publikacji krytycznych. Naj
większa ich ilość w numerze wynosi 19 (w numerze 9/62), najmniejsza 3 
(w numerze 31/62). 

Badane publikacje krytyczne zostały sklasyfikowane według szeregu 
kategorii, które w sposób wielostronny określają charakter każdej publi
kacji a równocześnie pozwalają na scharakteryzowanie całości analizowa
nego materiału. Kategorie te wraz z charakterystyką całej analizowanej 
zbiorowości według poszczególnych kryteriów omówimy teraz kolejno. 

Ogólny charakter publikacji krytycznych 

Wszystkie publikacje można zakwalifikować do jednej z pięciu grup 
wyróżnionych przez kryterium odpowiadające na pytanie: z jakiej pozy
cji krytykuje się dane zjawisko, fakt, czy postępowanie lub wysuwa się 
jakiś postulat? Zgodnie z tym założeniem publikacje krytyczne mogą mieć 
charakter specjalistyczny (te — jak już wspomniano — zostały wyłączone 
z analizy), polityczny, gospodarczy, administracyjny oraz społeczno-oby-
czajowy 1). 

*) Podział ten przeprowadzono wg kryteriów przyjętych przez J. P a r z у ri
sk i e g o w niepublikowanej pracy pt. „Rola krytyki prasowej i sprawozdawczości 
sądowej w społeczeństwie socjalistycznym". 

5* 
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Przykładem publikacji krytycznych t y p u p o l i t y c z n e g o mogą 
być artykuły: „Z. L. P. partnerem dyskusji" (nr 3/62, s. 1) krytykujący 
odpolitycznienie działalności Związku Literatów Polskich lub „Czy wła
ściwy symbol historyczny" (nr 29/62, s. 3) negatywnie oceniający jedno 
z publicznych wystąpień kardynała Wyszyńskiego. 

Do publikacji krytycznych t y p u g o s p o d a r c z e g o zaliczyć można 
np. publikacje dotyczące: nieterminowej realizacji inwestycji prioryteto
wych („Martwe przywileje" nr 14/62, s. 4), niewykorzystania wielu cen
nych maszyn i urządzeń („Lodówka pełna miliardów" nr 45/62, s. 4), ko
nieczności upowszechnienia oszczędności na budowach („W pogoni za zło
tówką" nr 34/62. s. 4), wykorzystania sprzętu mechanicznego na wsi („Me
chanicznym koniom też potrzebny bat" nr 34/62, s. 6) itd. 

Oto kilka przykładów krytyki t y p u a d m i n i s t r a c y j n e g o : nie
właściwa organizacja domów kultury („Jaki pan?..." nr 47/62, s. 7), nie
proporcjonalny rozkład funduszów na różne rodzaje sportu (z cyklu „Pol-
ska-gola!" — „Sport-pieniądze-wychowanie" nr 18/62, s. 3), konieczność 
ulepszenia działania kwaterunku (z cyklu „Giełda mieszkaniowa" — „Jesz
cze poczekajmy" nr 50/62, s. 1), potrzeba wprowadzenia zmian w organi
zacji więziennictwa (z cyklu „Criminale tango" — „Ludzie, którzy mają 
czas" nr 9/62, s. 4). 

Wreszcie k r y t y k ę s p o ł e c z n o - o b y c z a j o w a zawierać będą 
takie publikacje jak np. „Mity nowoczesnego wychowania" (z cyklu „Ko
chani rodzice" nr 8/62, s. 1), — dotycząca niewłaściwych metod wycho
wawczych stosowanych przez rodziców, „Film polski w oczach episko
patu" (nr 42/62, s. 7) — krytykująca ocenę filmów polskich przeprowa
dzoną przez władze kościelne, „Niedopasowani" (nr 22/62, s. 1) — anali
zująca osamotnienie prokuratora w społeczeństwie itd. 

W niektórych przypadkach powstawały wątpliwości, do jakiego typu 
zaliczyć daną publikację krytyczną. Dotyczyło to np. publikacji na temat 
pozbycia się przez zakład pracy niesłychanie zdolnego pracownika na sku
tek zawiści zawodowej (krytyka gospodarcza czy społeczno-obyczajowa?), 
niewłaściwej gospodarki opakowaniami w skali państwowej (gospodarcza 
czy administracyjna?), lub przywrócenia tradycyjnych nazw prezydent, 
starosta, wojewoda itp. (krytyka polityczna, administracyjna czy społecz
no-obyczajowa?) itd. 

W takich przypadkach jednak przeprowadzający analizę na podstawie 
swej subiektywnej oceny decydował, który typ krytyki przeważa w danej 
publikacji i według tego kwalifikował ją do określonej grupy. 

Podział badanych publikacji krytycznych ze względu na ich charakter 
ogólny przedstawia tabela 1. 
Tab. 1: 

typy krytyki 

admi nistracyj na 
spoleczno-obycza j owa 
gospodarcza 
polityczna 

Razem 

ilość publikacji 

292 
141 
65 
16 

514 

procent publikacji 

57 
27 
13 

3 

100 
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Jak widać z tego zestawienia przeszło połowa wszystkich pozycji scha
rakteryzowana została jako krytyka typu administracyjnego, a zaledwie 
3 procent analizowanego materiału można określić mianem krytyki po
litycznej . 

Zwłaszcza ta ostatnia cyfra zaskakuje w czasopiśmie tego typu, co ,,Po
lityka". Warto byłoby stwierdzić, czy jest to zjawisko charakterystyczne 
tylko dla roku 1962 i czy np. procent tego typu publikacji nie uległ zwięk
szeniu po XIII Plenum КС PZPR. Nie ulega również wątpliwości, że 
procent materiałów krytycznych typu politycznego w dziedzinie pozakra-
jowej jest o wiele wyższy. 

Przedmiot publikacji krytycznych 

Źródłem krytyki jest zawsze albo niezaspokojenie czyjejś potrzeby, albo 
działanie wbrew czyjemuś interesowi. Podobnie przyczyną wysuwania 
postulatów jest zawsze chęć lepszego zaspokajania czyichś potrzeb, albo 
osiągnięcie jakiejś korzyści. W każdym z tych przypadków mowa jest 
zawsze o potrzebach, interesach czy korzyściach ludzi, występujących 
jako część pewnej jednostki zorganizowanego zachowania czyli jakiejś 
..instytucji".2) Rodzaj, typ takiej instytucji, na terenie której pojawia się 
fakt lub zdarzenie poddawane krytyce, lub też stan wymagający jakiejś 
zmiany, czyli krótko mówiąc, rodzaj instytucji stanowiącej przedmiot kry
tyki przyjęto za kolejne kryterium podziału analizowanych publikacji. 

Przy ustalaniu kategorii można było albo skonstruować je teoretycznie 
i potem dopasowywać do nich poszczególne publikacje, albo też po zapo
znaniu się z treścią wszystkich publikacji stworzyć dla nich (metodą po
dobną do metody prób i błędów) kategorie odpowiadające najlepiej celowi 
badań. 

Pierwsza droga okazała się niewłaściwa. Wszystkie zakładane z góry 
podziały typów instytucji, jak np. proponowany przez B. Malinowskiego :з) 
wyczerpywały wprawdzie badany zakres, ale w zastosowaniu do Polityki 
dawały szereg kategorii pustych, a inne znowu nadmiernie przeładowane 
i ogólnikowe. Wszelkie zaś próby dalszego podziału tych przeładowanych 
kategorii doprowadzały do takiego ich rozmnożenia, że cały system sta
wał się praktycznie bezużyteczny. 

Zastosowano więc drugą metodę, ustalając kategorie według najczęściej 
powtarzających się typów krytykowanych instytucji. Wyróżniono nastę
pujące kategorie : 

1. grupa prosta (jednostka, rodzina); 
2. stowarzyszenia zorganizowane do osiągnięcia celów politycznych 

(np. partie, związki zawodowe oraz tp.); 
3. stowarzyszenia zorganizowane do osiągnięcia celów niepolitycznych 

(np. sportowe, religijne, literackie itp.); 
4. instytucje zabezpieczające przymus i porządek w państwie (wymiar 

sprawiedliwości, MO, wojsko itp.); 
5. instytucje finansowe; 
6. władze lokalowe (kwaterunkowe); 
2) Por. B. M a l i n o w s k i : Szkice z historii ku l tu ry , s. 48—50, Książka i Wie

dza, 1958. 
3) Op. cit. s. 48 i. nast . 
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7. władze administracji ogólnej (organy centralne, prezydia rad naro
dowych i ich organy itp. poza jednostkami wyszczególnionymi w innych 
kategoriach, jak np. w p. 6 „władze lokalowe" lub p. 11 „instytucje oświa
towe"); 

8. instytucje produkcyjne (przemysł, budownictwo, rolnictwo itp.); 
9. instytucje usługowe w szerokim znaczeniu tego słowa (w tym np. 

handel, szpitalnictwo, turystyka, komunikacja itp.); 
10. instytucje naukowe (w tym np. wyższe uczelnie jako placówki 

naukowe); 
11. instytucje oświatowe (od przedszkoli do uniwersytetów — trakto

wanych tu jako placówki nauczające); 
12. instytucje kulturalne w szerokim znaczeniu tego określenia (w tym 

np. masowa informacja, sztuka, placówki kulturalne, wydawnictwa itd.); 
13. inne (w tym np. apele kierowane pod adresem „ogółu"). 
Łatwo zauważyć, że i ten podział nie jest idealny. W jednej kategorii 

znajdzie się np. KS Bronowianka i... Episkopat Polski lub przedszkole 
i uniwersytet; podział na instytucje naukowe i wyższe uczelnie jest nieco 
sztuczny itd. Nie wiadomo też o ile zastosowany podział nadawałby się 
do charakterystyki publikacji krytycznych innych typów pism. Wydaje 
się, że ciekawym z punktu widzenia metodologii byłoby opracowanie 
kategoryzacji mogącej mieć zastosowanie do krytyki prasowej każdego 
typu pisma. 

Tabela 2 obrazuje w ilu przypadkach publikacje krytyczne Polityki 
odnosiły się do poszczególnych typów instytucji. 

Jak widać najwięcej publi
kacji krytycznych poświęca Po
lityka instytucjom gospodar
czym (produkcja, usługi) oraz 
„kulturze" obejmującej naukę, 
sztukę, masową informację itd. 
Natomiast stosunkowo mało 
miejsca poświęca instytucjom 
politycznym (jest to obserwacja 
analogiczna do tej, jaką poczy
niono przy analizie ogólnego 
charakteru publikacji krytycz
nych). Duża ilość publikacji 
poświęconych stowarzyszeniom 
niepolitycznym bierze się stąd. 
że aż 70 procent spośród nich 
poświęconych jest sprawom 
polskiego sportu (kampania 
„Polska — gola!"). 

Ponadto w trakcie analizy 
zbadano jakich elementów in

stytucji dotyczyła krytyka publikacji. Modyfikując nieco podział tych ele
mentów zaproponowany przez B. Malinowskiego 4) wyróżniono wśród nich: 
c e l instytucji czyli jej zasadę naczelną, „personel", do którego zalicza się 

Tab . 2: 

typ instytucj i 
ilość 

publ ikacj i 
kry tycznych 

ins tytucje p rodukcy jne 
ins tytucje „ku l t u r a lne" 
ins ty tucje oświa towe 
ins ty tucje us ługowe 
s towarzyszenia niepol i tyczne 
instytucje n a u k o w e 
władze adminis t rac j i ogól

nej 
grupa prosta 
władze lokalowe 
ins ty tucje p rzymusu 
ins tytucje f inansowe 
s towarzyszenia pol i tyczne 
inne 

84 
77 
66 
66 
49 
43 

34 
32 
14 
13 
12 
7 

17 

') Op. cit. s. 41. 
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l u d z i (kierowników i podwładnych) oraz s t r u k t u r ę organizacyjną, 
urządzenia materialne, którymi instytucja dysponuje czyli b a z ę , n o r -
m y, według których ma postępować (normy estetyczne, etyczne, oby
czajowe, prawne, techniczne, „ekonomiczne" itd.), d z i a ł a l n o ś ć in
stytucji i wreszcie jej funkcję czyli e f e k t działalności. 

W każdej publikacji elementy te mogły być poddawane krytyce rów
nocześnie. Stąd w tabeli 3 przedstawiającej ile razy w całym analizowa
nym materiale były poddawane krytyce poszczególne elementy instytucji 
suma cyfr w rubryce „ile razy" jest większa od ilości analizowanych 
publikacji, a suma cyfr w rubryce procentów — większa od stu. 

Tab. 3: 

e lement ins tytucj i 

dzia ła lność 
n o r m y 
s t r u k t u r a 
efekt 
baza 
ludzie 
cel 

ile razy był pod
d a n y k ry tyce 

357 
207 
147 
99 
58 
55 
26 

j ak i procent pu
blikacji zawiera 
k r y t y k ę tego e le

m e n t u 

6 9 % 
40% 
28°/o 
19% 
H7o 
1 1 % 
5 % 

Spróbujmy przetłumaczyć te cyfry na język hipotezy. Mogłaby ona 
brzmieć, że redakcja Polityki rzadko kiedy kwestionuje istnienie kryty
kowanych instytucji lub też cele, do których zostały powołane, uważa, że 
ludzie w nich działający są odpowiedni (niski procent elementu „ludzie"), 
a tylko często popełniają błędy (dlatego tak często trzeba krytykować 
ich „działalność") wynikające ze złych norm i złej s t ruktury organiza
cyjnej. 

Analiza przedmiotu publikacji krytycznych nie byłaby pełna, gdyby 
nie scharakteryzować go przy pomocy jednego jeszcze kryterium, a mia
nowicie „szczebla" krytykowanej instytucji. W tym celu wyróżniono więc 
następujące szczeble: 

1. centralny; 
2. wojewódzki (w tym instytucje podległe bezpośrednio szczeblowi 

centralnemu, jak np. Huta im. Lenina); 
3. powiatowy (w tym instytucje podległe bezpośrednio szczeblowi wo

jewódzkiemu jak np, spółdzielnie pracy); 
4. niższy od powiatowego (w tym np. sklepy, spółdzielcze punkty usłu

gowe itp.). 
Ponieważ nie w każdej publikacji można było dokładnie określić szcze

bel krytykowanej instytucji, w wielu przypadkach uznano, że krytyka 
ma charakter powszechny. Tabela 4 ilustruje jak wysoko sięga krytyka 
Polityki. 

Z przeglądu tych niewielu cyfr widać od razu, że krytyka Polityki 
zdecydowanie kieruje swe ostrze wysoko, bo w przeważającej ilości przy
padków na szczebel centralny. Na pewno bardzo ciekawe byłoby porów
nanie tych danych z analogicznymi cyframi uzyskanymi z analizy publi-
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Tab. 4: 

Szczebel krytykowanej 
instytucji 

centralny 
wojewódzki 
powiatowy 
niższy od powiatowego 

krytyka o charakterze 
powszechnym 

ilość 
publikacji 

214 
69 
45 
49 

137 

R a z e m 514 

procent 
publikacji 

41 
13 
9 

10 

27 

100 

kacji krytycznych innych pism o zasięgu ogólnopolskim oraz pism tere
nowych. 

Warto odnotować, że o d w a g a Polityki w krytykowaniu wysokiego 
szczebla wygląda nieco inaczej, gdy chodzi o publikacje zawierające kry
tykę bardzo dotkliwą, a mianowicie skierowaną przeciwko konkretnym 
osobom (czyli temu, co określiliśmy powyżej jako element instytucji pn. 
„ludzie"). Okazuje się, ze krytyka tego rodzaju dotyczy najczęściej szczebla 
właśnie najniższego. Ilustruje to tabela 5. 
Tab. 5: 

szczebel krytykowanej 
instytucji 

procent publikacji 
krytykujących 

element „ludzie" 

centralny 
wojewódzki 
powiatowy 
niższy 
krytyka o charakterze 

powszechnym 

16 
13 
13 
27 

38 

Razem 100 

Elementy skargi lub wniosku 

Część spośród analizowanych publikacji zawiera elementy skargi lub 
wniosku w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.5) Ce
chę tę wyróżniono także w trakcie analizy. Stwierdzono, że 434 publikacje, 
czyli 84 procent zawiera elementy skargi lub wniosku. Oznacza to, że 

5) Art. 157 KPA: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub 
nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, 
naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe 
lub biurokratyczne załatwianie spraw". Art. 169 KPA: „Przedmiotem wniosku może 
być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania 
nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności". 
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każda z tych publikacji przesłana w formie wycinka jako skarga lub wnio
sek prasowy do odpowiedniego organu władzy, powinna spowodować 
zajęcie się przez niego sprawą poruszoną w publikacji oraz przesłanie 
redakcji Polityki wyjaśnienia lub odpowiedzi. Pozostałe publikacje (16 
procent) nie zawierające elementu skargi lub wniosku, to publikacje 
przede wszystkim typu społeczno-obyczajowego, dla których brak było 
wyraźnego ,,urzędowego" adresata. 

Warto odnotować, że wśród publikacji zawierających „element KPA" 
olbrzymia większość miała charakter postulatu, a nie skargi. 

Oryginalność tematyki 

Spośród 514 analizowanych publikacji krytycznych tylko część, bo 
274 (czyli 53 procent) porusza tematy oryginalne. Reszta publikacji na
tomiast powtarza raz już poruszony temat, rozszerzając go lub uzpełniając. 
Średnio na jeden numer Polityki przypada nieco ponad 5 takich orygi
nalnych tematów (najwięcej 11 — w numerach 1/62 i 14/62, najmniej 1 — 
w numerze 43/62). 

Wielka ilość publikacji nieoryginalnych wynika ze specyficznej formy 
stosowanej przez Politykę, a mianowicie z tzw. cyklów tematycznych. 
Niektórym tematom uznanym za szczególnie ważne redakcja nadaje spe
cjalną rangę rozpoczynając wokół nich pod jakimś hasłem całą kampanię, 
wciągając do niej czytelników i aktyw pozaredakcyjny i publikując na ten 
sam lub pokrewny temat szereg pozycji, niekoniecznie zresztą krytycz
nych. 

W roku 1962 Polityka prowadziła kampanie na temat: polskiego sportu 
pt. „Polska — gola!" (36 publikacji krytycznych), wychowania dzieci 
i młodzieży pt. „Kochani rodzice (35 pozycji), studiów zaocznych (dokoń
czenie kampanii rozpoczętej w r. 1961 pt. ,,W biegu po dyplom" (19 po
zycji w r. 1962), metod stosowanych w socjologii (13 pozycji), systemu 
przepisów krępujących działalność dyrektorów przedsiębiorstw pt. ,,Ob. 
dyrektor a dyrektor partyzant" (12 pozycji), kadry naukowej wyższych 
uczelni pt. „Feudałowie i "wasale" (11 pozycji), kodeksu rodzinnego (11 
pozycji), postępu technicznego pt. „Złote szare komórki" (9 pozycji) 
i nauki o Polsce w szkołach pt. „Polityka dla początkujących" (5 pozycji). 
Publikacje krytyczne wchodzące w skład tych kampanii stanowią aż 63 
procent wszystkich publikacji nieoryginalnych. 

Autorstwo publikacji 

Kolejne kategorie analizy odpowiadają na pytanie, kto jest autorem 
publikacji krytycznych. Z ogólnej liczby 514 publikacji krytycznych 272, 
czyli 53 procent, jest publikacjami, które określono jako redakcyjne (tzn. 
opracowane przez pracowników redakcji lub przez autorów nie będących 
pracownikami redakcji, ale wynagradzanych za swe publikacje finansowo). 
Pozostałe 242 czyli 47 procent publikacji krytycznych stanowią listy od 
czytelników. 

Ponieważ zaś listy od czytelników (krytyczne i niekrytyczne) stanowią 
około 25 procent ilości wszystkich publikacji zamieszczanych w Polityce, 
stąd wniosek, że wśród listów czytelników znacznie większy procent niż 
wśród publikacji redakcyjnych posiada charakter krytyczny. Mówiąc na-
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wiasem — według oceny redakcji — w tych listach czytelników, które 
na łamach się nie znalazły, procent listów krytycznych jest zdecydowanie 
przeważający. 

Nieco inaczej przedstawiają się te proporcje w grupie tych publikacji 
krytycznych, które poruszają tematy oryginalne. Wśród nich 168, czyli 
61 procent, jest publikacjami redakcyjnymi, a 106, czyli 39 procent — 
listami czytelników. Jak z tego widać, większość nowych tematów kry
tycznych wprowadzana jest na łamy w formie pozycji redakcyjnych. 

Zrozumiałe więc, że w grupie publikacji krytycznych nieoryginalnych 
listy czytelników stanowią większość, wynoszącą 57%. Natomiast w grupie 
publikacji nieoryginalnych, będących częścią jakiejś kampanii, udział 
listów czytelników wzrasta aż do 61°/o. Procent ten zmienia się zresztą 
znacznie w poszczególnych kampaniach i wynosi przykładowo w kampanii 
„W biegu po dyplom" — 90%, „Ob. dyrektor partyzant" — 83%, „Ko
chani rodzice" — 59%, „Polska — gola!" — 43%, „Złote szare komórki" — 
1Г%, w dyskusji o socjologii — zero procent. 

Anonimowość 'publikacji 

W toku analizy dzielono publikacje krytyczne również według takiego 
kryterium, czy były one podpisane nazwiskiem autora, czy też nie. 
W tym drugim przypadku rozróżniano również czy przy braku podpisu 
znajdowała się adnotacja, że nazwisko autora jest znane redakcji. Anoni
mowość badanych publikacji przedstawia tabela 6. 

Tabl. 6 

podpisane nazwiskiem 
anonimowe 
nazwisko znane redakcji 

R a z e m 

Publikacje 
ogółem 

ilość procent 

386 75 
87 17 
41 

514 IGO 

procent publ ikacj i n ie -
podpisanych nazwisk iem 25 

Publikacje 
redakcyjne 

ilość procent 

230 85 
40 14 

2 1 

272 100 

15 

Listy 
czytelników 

ilość | procent 

157 65 
47 19 
38 16 

242 100 

35 

Z cyfr przedstawionych w tabeli wynika, że wśród publikacji, których 
autorami są czytelnicy, co trzecia nie jest podpisana pełnym nazwiskiem. 
Spośród publikacji redakcyjnych anonimowa jest dopiero co siódma. 

W toku analizy zbadano także czy w zależności od „szczebla" instytucji, 
przeciwko której skierowana była krytyka, zmienia się procent publikacji 
anonimowych. Problem ten ilustruje tabela 7. 

Z zestawienia nasuwa się ciekawy wniosek, że najczęściej anonimowo 
krytykowany jest szczebel najniższy. Można by tu wysunąć hipotezę, że 
autorzy publikacji krytycznych (w tym czytelnicy dwukrotnie częściej niż 
dziennikarze) bardziej obawiają się reakcji krytykowanego „szczebla" niż
szego, a więc bliższego autorowi, niż „szczebla" wysokiego, a więc w prak
tyce stosunkowo odległego. 
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Dabi. 7 

W publikacjach kryty
kujących instytucje 

„szczebla": 

Procent publikacji niepodpisanych nazwiskiem wynosi 
w publikacjach 
redakcyjnych 

w listach 
czytelników ogółem 

| cen t ra lnego 
i wojewódzkiego 
i powia towego 

niższego 

J W przypadku kry tyki 
| o charak te rze powszech-
; n y m 

1 przecię tna 

15 
15 

6 
21 

17 

15 

36 
32 
33 
60 

27 

35 

25 
23 
30 
41 

25 

25 

Sezonowość krytyki 

Próbowano również zbadać, czy ilość publikacji krytycznych ukazują
cych się na łamach Polityki zmienia się w zależności od pory roku. Zmien
ność tę w granicach roku 1962 przedstawia tabela 8 (dla uproszczenia 
przyjęto w niej, że ,,kwartałem" jest 13 kolejnych numerów Polityki). 

Tabl. 8 
j 
1 

1 
i 

! 
I ilość publ ikacj i krytycznych 
j ogółem 

ilość oryginalnych t ematów kry
tycznych 
ilość krytycznych l istów czytel
n ików 

k w a r t a ł y 

I 

137 

71 

75 

II 

153 

85 

70 

III 

116 

66 

47 

IV 

108 

52 

50 

Ogółem 

: 
514 

274 

242 

Z danych tabeli wynika, że w pierwszych dwóch kwartałach roku za
równo redakcja jak i czytelnicy są aktywniejsi na polu krytyki. Ciekawe 
byłoby stwierdzić, czy zjawisko to powtarza się w przekroju wieloletnim, 
czy też ma tylko charakter przypadkowy. 

Znaczenie publikacji krytycznych 

Ostatnim wreszcie etapem analizy było zbadanie, jaką wagę przywią
zuje sama redakcja do publikacji krytycznych. Za miernik przyjęto roz
mieszczenie publikacji na poszczególnych stronach tygodnika. Ilustruje to 
tabela 9. 

Jak widać z przytoczonych danych większość publikacji krytycznych 
rozmieszczona jest na stronach pierwszych, a znaczna część także na ostat-
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T»abl. 9 

Publ ikac je 
redakcyjne 

l isty czytelników 

publ ikac je 
ogółem 

1 

42 

90 

132 

2 3 4 

40 46 38 

43 11 10 

83 57 48 

S t rony 

5 6 7 

31 19 16 

6 — 8 

37 19 24 

8 

6 

— 

6 

9 10 11 

1 — 9 

— — 3 

6 — 1 2 

Ostatnia 

24 

71 

95 

R a z e m 

272 

242 

514 

niej, co mogłoby oznaczać, że redakcja Polityki stara się materiały k ry 
tyczne jak najbardziej wyeksponować i zainteresować nimi czytelnika. 

* 
* * 

Całość analizowanego materiału opracowanego w formie kartoteki se
lekcyjnej na kartach z dziurkowanym marginesem (i) znajduje się w Ośrod
ku Badań Prasoznawczych. 

6) Por. H. F r a n k i e w i c z i H. P o ł u d n i k i e w i c z „Kartoteka selekcyjna, 
sposoby i możliwości zastosowania", wyd. 3 przez Zakład Org. i Techn. Pracy Biur. 
Min. Fin., W-wa 1959, s. 25 i nast. 
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PROBLEM WYBORU REPREZENTACJI DO BADAŃ 
NAD CZYTELNICTWEM PRASY NA WSI 

Artykuł z zakresu metodologii badań socjologiczno-praso-
wych. Już pierwsze doświadczenia w badaniach czytelnie- ; 
twa na wsi wykazały, że mechaniczne przenoszenie tych sa- j 
mych metod badawczych wypróbowanych w mieście do \ 
badań na wsi nie da spodziewanych wyników. Pracownia i 
Socjologiczna OBP przeprowadziła eksperymentalne badania 
czytelnictwa na wsi. Autorka przedstawia uzyskane tą drogą 

doświadczenia. 

W stale rozwijających się w Polsce badaniach nad czytelnictwem prasy, 
niewiele uwagi poświęcono dotąd odbiorcy wiejskiemu 1). Tymczasem wła
śnie wieś jest najsłabszym punktem naszej polityki wydawniczej i kol
portażowej. Niski stan czytelnictwa prasy na tym terenie od dawna budzi 
niepokój, przy tym stan ten nie tylko nie ulega poprawie, lecz nawet, 
w zakresie niektórych pism, wyraźnie się pogarsza. Istniejącą sytuację 

') Pomija się tu realizowane często przez redakcje, m. i. pism wiejskich, ankiety 
prasowe dotyczące czytelników, ich gustów i opinii o piśmie, nie można bowiem tego 
rodzaju akcji zaliczyć do badań naukowych. (Por. Jacek A d o l f : Niebezpieczeństwo 
redakcyjnych ankiet. Zeszyty Prasoznawcze, 1—2, 1963, ss. 111—117). Do nielicznych 
i najczęściej tylko fragmentarycznych opracowań naukowych z tego zakresu należą: 
Władysława K o b y l a ń s k i e g o : Wyniki badań nad czytelnictwem prasy i korzy
staniem z radia w dwóch wsiach woj. krakowskiego, Biuletyn Prasoznawczy KOBP, 
nr 2, lipiec 1957, ss. 54—94; niepublikowana praca Zygmunta G o s t k o w s k i e g o : 
Społeczna rola regionalnej gazety: Trybuna Opolska, zawierająca wyniki badań prze
prowadzonych w 1958—1960 г., (maszynopis w Instytucie Śląskim w Opolu); tegoż 
autora: Z zagadnień socjologii wywiadu, Studia Socjologiczne, 1961 г., nr 2, ss. 67—75; 
Doroty M o r a w s k i e j , Krzysztofa O s t r o w s k i e g o , Jerzego J. W i a t r a: Czy
telnictwo prasy w środowisku wiejskim województwa warszawskiego, Studia Socjo
logiczne, 1961 г., nr 3, ss. 139—162. Poza tym zagadnienie czytelnictwa prasy na wsi 
poruszane było w niektórych badaniach Ośrodka Badania Opinii Publicznej przy 
Polskim Radio i Telewizji: por. np. Zdzisława S z p a k o w s k i e g o: Potrzeby spo-
łeczno-kulturalne wsi, część ITT: „Elementy kultury duchowej i środki masowego ko-
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zmienić można tylko w oparciu o gruntowną znajomość składających się 
na nią różnorodnych przyczyn. Na razie, na skutek braku odpowiednich 
badań naukowych, zainteresowane wydawnictwa i redakcje szukają po 
omacku, a tym samym mało skutecznie dróg dotarcia do czytelnika wiej
skiego. 

Jakie czynniki rządzą procesami czytelniczymi w omawianym środowi
sku? Jaką rolę odgrywa tu swoistość odbiorcy wiejskiego, jego poziom, 
krąg zainteresowań oraz charakterystyczne dla niego warunki i styl życia, 
jaką zaś sama prasa, jej treść, szata graficzna i sposoby rozprowadzania? 
Jaki jest, ogólnie rzecz biorąc, mechanizm funkcjonowania tego środka 
informacji masowej w społeczności wiejskiej? 

Udzielenie odpowiedzi na te pytania stało się palącą potrzebą społeczną, 
wymagającą szeroko zakrojonych i szczegółowych badań. Zorganizowanie 
ich na większym obszarze, a tylko w takim wypadku możemy uzyskać 
podstawy do adekwatnej diagnozy społecznej, nastręcza, z powodu rozpro
szenia skupisk mieszkalnych, znaczne trudności i jest o wiele kosztow
niejsze niż w mieście. Dlatego szczególnie ważne jest tu staranne przygo
towanie odpowiedniego warsztatu badawczego. Specyfika środowiska wiej
skiego i zachodzących w nim procesów ogranicza przy tym w dużej mierze 
możność korzystania z doświadczeń metodologicznych zdobytych w bada
niach nad czytelnictwem aglomeracji miejskich. 

Z powyższych względów Pracownia Socjologiczna Ośrodka Badań Pra-
soznawczych, przed przystąpieniem do długofalowych i złożonych badań 
nad odbiorem prasy na wsi przeprowadziła uprzednio wstępne badania 
sondażowe2). Głównym ich celem było sprawdzenie obranej metody i wy
znaczenie najskuteczniejszej procedury badawczej. Zadaniem niniejszego 
artykułu jest podsumowanie niektórych refleksji metodologicznych, jakie 
nasunęły wspomniane badania próbne, bez wgłębiania się w uzyskane wy
niki merytoryczne. 

Zasięg badań 

Badania nad czytelnictwem prasy mogą mieć zasięg węższy, ogranicza
jący się tylko do odbiorców danego pisma (ewentualnie grupy pism), bądź 
też szerszy — obejmujący wszystkich członków jakiejś zbiorowości, za
równo czytelników jak i nieczytelników3). W ramach każdego z tych 
dwóch zasadniczych ujęć może być z kolei realizowana, mniej lub bardziej 
rozwinięta, problematyka badawcza, od prostego wyznaczenia zasięgu 

muinikowania", raport do użytku wewnętrznego, OBP Warszawa 1959 г., oraz tegoż: 
Potrzeby społeczno-kulturalne wsi, Wieś Współczesna, 1960 г., nr 3, ss. 72—96. Na nie
które aspekty omawianego zjawiska rzucają światło badania Instytutu Książki i Czy
telnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie, między innymi np. Stanisława S i e-
k i e r s k i e g o nad zainteresowaniami czytelniczymi młodzieży wiejskiej pozaszkol
nej, przeprowadzone w latach 1958—1959 (wyniki zawarte w nieopublikowanym ma
szynopisie w archiwum Instytutu), por. także Jadwigi K o ł o d z i e j s k i e j : Wstępne 
podsumowanie wyników ankiety czytelniczej IKiCz Bibl. Narodowej, Warszawa 
1959 r. i: O roli biblioteki, książki i prasy (Opinie czytelnicze). Warszawa 1962 r. 

2) Badania te, dotyczące czytelnictwa prasy w środowisku wiejskim wojew. kra
kowskiego zrealizowano wr 1961 r. w ośmiu wsiach. Łącznie przebadano w nich 
374 osoby. 

3) Por. Zygmunt G o s t k o w s k i : Jak badać kioskowe czytelnictwo czasopism? 
(Próba techniki fiszek adresowych), Zeszyty Prasoznawcze, 1962, nr 1/2, ss. 14—25. 
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i ilościowego tylko scharakteryzowania stanu czytelnictwa prasy aż po 
złożone zjawiska mechanizmu jej odbioru, rodzaju oddziaływania i stopnia 
skuteczności. Rozróżnienie badań o węższym i szerszym zasięgu ma zna
czenie nie tylko formalne. Inny jest w nich punkt wyjścia, odmienna droga 
postępowania badawczego i zestaw otrzymanych w efekcie informacji. 
W pierwszym wypadku śledzimy rozchodzenie się z góry wybranego ty
tułu, stwierdzamy w jakich kategoriach ludności znajduje on swoich sta
łych i dorywczych odbiorców, jaka jest struktura społeczna ich kręgu. 
W drugim — mając uprzednio określoną zbiorowość np. mieszkańców da
nego regionu, przedstawicieli jakiegoś zawodu, warstwy społeczne itp. — 
dążymy do ustalenia stanu czytelnictwa i roli prasy w interesującym nas 
środowisku czy grupie społecznej4). 

Omawiane tu badania Pracowni Socjologicznej OBP należą do tego dru
giego rodzaju, to znaczy obejmują całą zbiorowość. Wyznaczenie szerszego 
zasięgu przy analizie korzystania z prasy w środowisku wiejskim jest 
w pełni uzasadnione. 

Do odbiorców wybranego tytułu możemy dotrzeć, jak wiadomo, poprzez 
listę prenumeratorów, względnie w momencie aktywizacji czytelniczej — 
to znaczy przy kupnie danego pisma w punkcie sprzedaży. W badaniach 
prowadzonych na terenie wsi, ze względu na bardzo rzadką sieć kiosków 
Ruchu, ostatnia ewentualność nie może być brana pod uwagę. Pozostaje 
zatem prenumerata, odgrywająca ważną rolę w czytelnictwie wsi, jako 
na ogół najbardziej rozpowszechniona forma nabywania prasy, skupiająca 
dojrzałych i wyrobionych odbiorców. Stanowi ona jednak w badanej spo
łeczności tylko jeden z elementów złożonego i zróżnicowanego kontaktu 
z prasą. Z punktu widzenia praktyki redakcyjnej i wydawniczej równie 
interesujący są czytelnicy nie prenumerujący, wśród których, szczególnie 
na terenach objętych masowymi dojazdami do pracy w miastach, wystę
pują także odbiorcy ,,pełnowartościowi", o ukształtowanych potrzebach 
i nawykach czytelniczych 5). Racjonalna polityka oświatowa i kulturalna 
wymaga z kolei dotarcia do tych kręgów ludności wiejskiej, których nie 
udało się jeszcze do tej pory związać trwalej z prasą i które korzystają 
z niej sporadycznie, a nawet często tylko pośrednio, poprzez ustną trans
misję informacji. 

Nie tylko jednak szeroko rozumiane względy utylitarne ale i metodo
logiczne, przemawiają w omawianym wypadku za badaniami obejmują
cymi całą zbiorowość. Wśród mieszkańców wsi specjalnie trudno przepro
wadzić linię demarkacyjną pomiędzy czytelnikami a nieczytelnikami. a to 
w związku z znacznie większą niż w mieście rozpiętością sposobów kon
taktowania się z prasą. Jednocześnie kategorie czytelników wyłonione na 

4) Przykładem pierwszego rodzaju badań mogą być Zygmunta G o s t k o w s k i e -
g o badania nad czytelnictwem tygodników społeczno-kulturalnych (wyniki ukażą 
się w wydawnictwie OBP Biblioteka Wiedzy o Prasie, seria A), drugiego rodzaju — 
Józefa K ą d z i e l s k i e g o badania nad czytelnictwem prasy mieszkańców Katowic 
(Publiczność prasowa Katowic, Kraków 1963, OBP Biblioteka Wiedzy o Prasie, se
ria В I). W efekcie badań o szerszym zasięgu, przy odpowiednio dużej próbie, również 
możemy określić strukturę społeczną kręgu odbiorców, ale tylko odnośnie do tytułów 
najbardziej poczytnych w danej zbiorowości; por. ostatnio wymieniona praca. 

5) Wskaźniki prenumeraty pocztowej z terenu wojew. krakowskiego wykazują, że 
w niektórych powiatach prenumeratorzy stanowią tylko niewielki odsetek miesz
kańców. 
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podstawie częstotliwości i intensywności tych kontaktów są mniej sta
bilne. Charakterystyczny dla wsi, związany z produkcją rolną, rytm pracy 
i odpoczynku, odbija się wyraźnie na korzystaniu z prasy bezpośrednio — 
na skutek okresowych zmian w ilości wolnego czasu przeznaczonego m. in. 
na odbiór środków masowej informacji i pośrednio — poprzez wpływ na 
częstość wyjazdów ludności rolniczej do miasta, a co za tym idzie jej moż
liwości zaopatrzenia się w pisma w kioskach Ruchu. W okresie pilnych 
prac rolnych maleje ilość stałych odbiorców o czym świadczą między in
nymi sezonowe wahania prenumeraty 6 ) . Nawet więc elita czytelnicza, 
jaką stanowią prenumeratorzy, jest w omawianym środowisku kategorią 
w pewnym stopniu płynną. Tym samym sztuczne wydaje się wyróżnianie 
jej jako odrębnego obiektu badań 7). 

Gdy celem badań jest nie tylko poznanie stanu czytelnictwa prasy na 
terenie wsi, ale również możliwie pełne wykrycie jego uwarunkowań, po
stulat włączenia w ich zasięg wszystkich mieszkańców należy rozszerzyć 
na metodologiczny wymóg integralnego ujmowania społeczności wiejskiej. 
Całokształt bowiem zjawisk związanych z korzystaniem z środków infor
macji masowej można wyjaśnić wyłącznie w kontekście, na ogół jeszcze 
wyraźnych mimo postępującej urbanizacji, specyficznych cech środowi
ska wiejskiego 8). W przyjmowaniu przez niego kultury masowej szcze
gólną rolę odgrywa jego spoistość grupowa, określony stopień izolacji eko
logicznej, daleko posunięta unifikacja uznanych wartości, norm i wzorów 
zachowania oraz podporządkowanie działań jednostkowych regulującym 
je instytucjom ogólnowioskowym. 

W konsekwencji całościowego ujmowania społeczności wiejskiej, w skład 
populacji badanej przez Pracownię Socjologiczną OBP weszły wszystkie 
grupy zawodowe zamieszkujące wieś (rolnicy, chłopo-robotnicy, rzemieśl
nicy itp.), a także różne generacje. Jako dolną granicę wieku osób objętych 
badaniami przyjęto ukończony 18-ty rok życia, nie wyznaczono natomiast 
granicy górnej. Cenzus wieku jest kwestią umowną i zależy od konkretnej 
problematyki badawczej 9). 

s) Zjawisko to bardzo wyraźnie zaznacza się na przykład na wykresie ilustrującym 
kształtowanie się w latach 1-958—1962, w skali ogólnopolskiej, prenumeraty pocztowej 
Gromady -— Rolnika Polskiego. (Wykres otrzymano z Sekcji Wydawniczej Wydaw
nictwa „Prasa dla Wsi" RSW Prasa). 

7) Mowa tu o badaniach mających dostarczyć materiału do szerszych diagnoz spo
łecznych a dotyczących całokształtu czytelnictwa prasy na wsi. Nie podważa się 
celowości, przeprowadzanych na zamówienie zainteresowanej redakcji, bezpośrednio 
użytkowych badań nad odbiorcami tylko jednego pisma. 

K) Por. Zygmunt B a u m a n : „...zachowania członków społeczności wiejskiej, bez 
względu na to, jakiej dziedziny życia dotyczą, mogą być zrozumiane tylko wtedy, gdy 
za układ odniesienia dla interpretacji przyjmie się społeczność wiejską jako inte
gralną całość i całokształt jej instytucji". Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, 
Warszawa 1962, s. 264. Charakterystykę społeczności wiejskiej: ob. np. op. cit„ 
ss. 257—265, — Jan S z c z e p a ń s k i : Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 
1963. ss. 176—177; Kazimiera Z a w i s t o w i c z - A d a m s k a : Społeczność wiejska, 
Łódź 1948. 

fi) Praktyczny punkt widzenia dyktowałby wprowadzenie, przy ograniczonych 
środkach finansowych i organizacyjnych na badania, także górnej granicy wieku, 
a tym samym wyeliminowanie z nich osób starych, którym często obiektywne po
wody (choroba, zły wzrok, nieznajomość czytania) uniemożliwiają korzystanie 
z prasy. Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem jest ewentualny wpływ postaw i ocen 
ludzi starych na czytelnictwo młodszych generacji, wymaga on jednak bardzo już 
specjalistycznych badań. 
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Wybór zbiorowości próbnej 

Ze zrozumiałych względów we wszystkich badaniach nad czytelnictwem 
prasy, a więc także przeprowadzanych w środowisku wiejskim, stosuje się 
w szerokim rozumieniu metodę reprezentacyjną 10). Sposób wyboru zbio
rowości próbnej zależy od rodzaju badań. Przy ograniczeniu analizy tylko 
do kręgu prenumeratorów, możliwe jest zastosowanie w oparciu o ich wy
kazy, najbardziej poprawnego metodologicznie, wyboru losowego11). 

W badaniach obejmujących czytelników i nieczytelników nie dysponu
jemy tak dogodnym operatem losowania i pobranie próby nastręcza t rud
ności. Bezpośrednie losowanie respondentów z list meldunkowych jest 
technicznie niemożliwe ze względu na rozproszenie wymienionych list po 
gromadzkich radach narodowych, a także konstrukcję tego rodzaju ewi
dencji zawierającej również osoby niepełnoletnie. Losowanie gromad 
(przyjętych jako jednostki losowania wiązkowego) wymagałoby, wobec ich 
ekonomicznego, społecznego i kulturowego zróżnicowania na większym 
terenie, bardzo dużej próby, co z kolei wpływa wydatnie na podwyższenie 
kosztów badań. W dogodnym organizacyjnie losowaniu parostopniowym 
(np. trzystopniowym: najpierw powiatów, w ich obrębie gromad, w nich 
zaś mieszkańców) próba musiałaby być równie duża. 

Dokładniejsze wyniki przy zmniejszonej zbiorowości próbnej, można by 
uzyskać dokonując podziału jednostek terytorialnych np. gromad, na moż
liwie jednorodne warstwy, a następnie przeprowadzając losowanie w ob
rębie każej z nich. Ze względu jednak na złożoność i wieloaspektowość 
odbioru prasy, wśród wielu determinujących go czynników nie sposób 
znaleźć takich, które przyjęte jako kryteria stratyfikacji zmniejszałyby 
dyspersję jednocześnie wszystkich, a przynajmniej większości ważniej
szych cech badanego zjawiska. Ponadto warstwowanie pociąga za sobą do
datkowy, dosyć znaczny wkład pracy. Pozostają zatem metody nielosowe: 
wybór kwotowy (quota sempling) i wybór celowy (typologiczny). Do 
pierwszego z nich konieczna jest, nie zawsze dostępna z braku danych, zna
jomość struktury populacji generalnej. Z tego między innymi względu 
w badaniach Pracowni Socjologicznej OBP nad czytelnictwem prasy we 
wsiach województwa krakowskiego oparto się głównie na metodzie typo
logicznej. 

Polega ona na wyznaczeniu, na objętym badaniami obszarze (np. woje
wództwie), pewnej niewielkiej liczby mniejszych zbiorowości przestrzen
nych (np. wsi, gromad, powiatów), które przez swoją typowość mogą sta
nowić w zakresie czytelnictwa prasy reprezentację całego badanego re
gionu. Ten sposób pobierania próby jest szczególnie przydatny w badaniach 
o szerszym zasięgu terytorialnym, obniża bowiem znacznie ich koszt i uła
twia organizację. Poświęcimy mu w związku z tym nieco uwagi. 

10) Tzn. obejmującą także i pozalosowe sposoby wyboru próby. 
и ) Opis zastosowania losowego wyboru zbiorowości próbnej w oparciu o wykazy 

prenumeratorów wiejskich podaje D. M o r a w s k a , K. O s t r o w s k i , J. J. W i a t r , 
op. cit. ss. 143—144. 

W badaniach czytelnictwa prasy poprzez prenumeratę trudności w ustalaniu próby 
mogą być związane z występowaniem, oprócz indywidualnej, — prenumeraty insty
tucjonalnej. Dotyczy to jednak przede wszystkim środowiska miejskiego, gdyż na 
wsi ta ostatnia forma dystrybucji prasy jest mało rozwinięta. O wyżej wspomnianych 
trudnościach ob. Z. G o s t k o w s k i : Jak badać kioskowe czytelnictwo, op. cit. s. 15. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Czym należy się kierować w wyżej opisanym wyborze typologicznym? 
Jakie są warunki jego poprawności? Rozpatrzmy krytycznie dla przykładu 
procedurę ustalania próby we wspomnianych badaniach Pracowni Socjo
logicznej OBP. Zastosowano w nich trzystopniowy dobór reprezentacji: 

1) wybrano powiaty charakterystyczne dla zasadniczych układów eko-
nomiczno-społecznych występujących w województwie krakowskim; 

2) w obrębie każdego powiatu przeprowadzono celowy wybór wsi o wa
runkach najbardziej dla niego typowych; 

3) w tak dobranych wsiach wylosowano respondentów 12). 
W zarysowanej roboczo regionalizacji województwa krakowskiego wy

łoniono 4 podstawowe regiony różniące się między sobą strukturą spo
łeczno-zawodową ludności, zagęszczeniem skupisk miejskich i ośrodków 
przemysłowych, stopniem zurbanizowania wsi i położeniem geograficz
nym. Z kolei w obrębie tych regionów, kierując się wskaźnikami dotyczą
cymi struktury społeczno-zawodowej dokonano wyboru odpowiednich 
powiatów13). Następnie w każdym z nich wyznaczono wieś 14) mającą 
liczbę mieszkańców najczęściej spotykaną w danym powiecie oraz nale
żącą do gromady o wskaźniku zatrudnienia poza rolnictwem zgodnym 
z ogólnopowiatowym ir'). Przy typowaniu wsi uwzględniano również lo
kalne możliwości zaopatrywania się w prasę, określone przez odległość 
i rodzaj komunikacji z najbliższym miastem oraz istnienie lub brak kiosku 
Ruchu. Starano się przy tym aby w tym samym regionie jedna wieś miała 
korzystne warunki nabywania prasy, druga zaś nie. W wybranych wsiach 
objęto badaniami wszystkich dorosłych mieszkańców co n-tej zagrody 
(domu). Częstotliwość rytmu przyjęta umownie (wyznaczyły ją finansowe 
i organizacyjne środki jakimi dysponowała Pracownia Socjologiczna), 
wzrastała nieco w mniejszych wsiach 1G). 

12) Opisany sposób doboru próby zbliżony jest do zastosowanego przez Instytut 
Gospodarstwa Społecznego w badaniach nad stosunkami agrarnymi w Polsce, pod
jętymi w 1923 r. Por. Stefan S z u l c : Metody statystyczne, Warszawa 1963, s. 663. 

,3) Wskaźniki te, to stosunek liczby zawodowo czynnych zatrudnionych poza rol
nictwem do liczby mieszkańców ogółem, oraz stosunek liczby codziennie dojeżdża
jących do pracy do ogółu czynnych zawodowo. Powyższe dane, obliczone dla po
wiatów i gromad, uzyskano w WKPG przy Prezydium WRN w Krakowie. Dla re
gionu podlegającego silnym i bezpośrednim wpływom miasta wojewódzkiego i No
wej Huty przyjęto powiat krakowski. W drugim regionie o daleko zaawansowanych 
procesach urbanizacyjnych i rozwiniętej pracy zarobkowej w przemyśle, obejmuj ą-
c)rm srodkowo-zachodnią część województwa krakowskiego, wytypowano powiaty 
chrzanowski i oświęcimski. Trzeci region z dominującą gospodarką rolną i żywą 
jeszcze tradycyjną kulturą ludową, położony na północny-wschód i wschód od Kra
kowa, reprezentowały powiaty bocheński i brzeski. Czwarty region to pogórze, zaj
mujące południowe krańce województwa i charakteryzujące się małą ilością sku
pisk miejskich, rozwiniętym przemysłem letniskowym i najbardziej zachowawczą 
kulturą chłopską. Za charakterystyczne dla niego uznano powiaty nowotarski i no
wosądecki. 

14) Z wyjątkiem powiatu krakowskiego, w którym wybrano dwie: jedną w jego 
części północno-wschodniej, objętej ekspansją Nowej Huty i drugą położoną na po
łudniowy-zachód od Krakowa. 

1 5) Dane dotyczące ilości mieszkańców we wsiach otrzymano' z WKPG w Krako
wie na podstawie sprawozdań Biura Ewidencji Ludności KW MO. Wskaźnik zatrud
nienia uzyskano z WKPG w Krakowie, por. przypis 13. 

ie) W zależności od liczby ludności i ilaści numerów domów we wsi „n" wynosiło 
8,9 lub 10. 
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Przedstawiony tu sposób doboru zbiorowości próbnej miał zapewnić: 
a) uchwycenie poprzez typologiczny wybór powiatów i wsi, zróżnicowa
nych sytuacji czytelniczych występujących na terenie województwa kra
kowskiego, b) uzyskanie w badanych zbiorowościach, na drodze losowania 
systematycznego, reprezentacji możliwie wszystkich, składających się na 
nie, kategorii demograficzno-społecznych. Brak materiału porównawczego 
nie pozwala stwierdzić w jakiej mierze powyższe zadania zostały zrealizo
wane. Nie wnikając jednak w reprezentatywność uzyskanych wyników, 
która z góry była ograniczona zbyt małą próbą 17), należy podkreślić tu 
pewne mankamenty tak dokonanego wyboru celowego t 8). 

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy wprowadzenia zbyt dużej liczby zmien
nych. W efekcie przy nakładaniu się całego' wachlarza osobistych cech res
pondentów i cech charakteryzujących jednostki terytorialne (wsie. po
wiaty), otrzymano materiał ogromnie zróżnicowany. W związku z maiymi 
liczebnościami w poszczególnych kategoriach utrudniało to, a nieraz wręcz 
uniemcżliwiało, wyciągnięcie bardziej ogólnych wniosków. Nawet jednak 
przy odpowiednim zwiększeniu próby korzystniejszy byłby wybór zbio
rowości przestrzennych mniej różniących się pomiędzy sobą, ułatwiłby bo
wiem wykrycie i właściwą hierarchizację czynników warunkujących czy
telnictwo prasy w środowisku wiejskim. Ciekawe wyniki przyniosłaby 
niewątpliwie obserwacja odbioru prasy we wsiach tak dobranych, aby 
przy możliwie maksymalnym podobieństwie, różniły się jedynie pod 
względem jednej cechy, ważnej dla badanego zjawiska (np. występowa
niem w nich lub nie — radiofonizacji) 1!>). W ten sposób można by typować 
szereg zespołów wsi. zmieniając obserwowaną cechę różnicującą. 

Inne, ogólniejsze zastrzeżenie do reprezentowanej tu procedury wiąże 
się z zasadami dokonywania wyboru typologicznego. Przy ustalaniu regio
nów, a następnie typowaniu w ich obrębie powiatów i wsi, kierowano się 
geograf iczno-ekonomicznymi właściwościami terenu; jego oblicze kultu
rowe potraktowano tu jako element wtórny oceniając je ..na oko". Tym
czasem korzystanie z środków informacji masowej związane jest ściśle 
z całokształtem życia kulturalnego członków badanego środowiska, z ich 
rozbudzonymi potrzebami w tym zakresie, z możliwością zaspokajania tych 
potrzeb i tradycjami lokalnymi. W badaniach nad czytelnictwem prasy 
momenty te winny być brane pod uwagę nie tylko na szczeblu interpre
tacji zebranego materiału, ale już przy wyborze typologicznym jednostek 
terytorialnych. Nastręcza to jednak duże trudności. 

Historycznie ukształtowana specyfika życia kulturalnego nie pokrywa 
się z obecną regionalizacją ekonomiczno-społeczną, a treści kulturowych 
nie sposób wyrazić w adekwatnych wskaźnikach tak jak ma to miejsce 

17) Przeprowadzoną regionalizacją nie objęto całego obszaru województwa kra
kowskiego, pominięto w niej np. zupełnie jego część północno-zachodnią z powiatami 
olkuskim, miechowskim i proszowickim. 

18) Pomijając zbyt małą częstotliwość rytmu, przeprowadzone tu losowanie syste
matyczne respondentów nie budzi zastrzeżeń. W realizacji okazało się bardzoi proste. 
W wypadku wielodrożnicy, wyznaczono zamiast jednej kilka głównych dróg, którymi 
posuwał się badacz wybierając domy do badań. 

19) Projekt takich badań dotyczących czynników warunkujących rozwój czytelnic
twa prasy na wsi (ze szczególnym uwzględnieniem społeczno-politycznej i fachowo-
rolniczej prasy wiejskiej) opracował w swoim czasie dla OBP dr Wacław M a-
k a r c z y k. 

6* 
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ze zjawiskami ekonomicznymi czy demograficznymi. Łatwe do stwierdze
nia występowanie na danym terenie odpowiednich instytucji (szkół, bi
bliotek, świetlic, klubów) nie może być oczywiście traktowane jako mia
rodajny wykładnik życia kulturalnego. Jego ocena i charakterystyka wy
maga specjalnych badań prowadzonych przez kompetentne dyscypliny: 
historię, socjologię, etnografię. Wyznaczanie regionalizacji mającej sta
nowić punkt wyjścia dla badań nad czytelnictwem prasy na szerszym te
renie, nie może zatem należeć do prasoznawcy, który nie ma odpowiedniego 
do tego przygotowania. Musi on w tym zakresie korzystać z pomocy za
równo ekonomistów i demografów jak i przedstawicieli wymienionych 
uprzednio nauk. 



MIECZYSŁAW INGLOT 

POGLĄDY KRASZEWSKIEGO NA MATERIALNE 
PODSTAWY ZAWODU PISARSKIEGO 

(lata 1830—1863)*) 

I Rola Kraszewskiego w rozwoju dziennikarstwa polskiego 
połowy XIX w. rozważana już była pod różnymi aspektami, 
także w „Zeszytach Prasoznawczych" (nr 4 —1960). Tu 
przedstawione jest jego stanowisko wobec honorariów au
torskich. Trzeba od razu dodać — stanowisko negatywne. 
Zagadnienie interesujące szczególnie w kontekście owych 

j czasów, kiedy kształtowała się odrębność zawodu dzienni-
j karskiego i związanych z tym podstaw bytu materialnego. 

W pierwszej połowie XIX w. rozpoczął się na ziemiach polskich proces 
wyobcowywania się inteligencji twórczej w osobne grupy zawodowe. Roz
począł się proces kształtowania zawodu pisarskiego. Nastąpiło to w okresie 
gwałtownej merkantylizacji wszystkich dziedzin życia, nie wyłączając 
sztuki. Nobilitację zawodową otrzymał pisarz z rąk wydawcy-przedsię-
biorcy. Stroną dyktującą warunki współpracy rzadko bywał pisarz, naj
częściej zaś wydawca. W tej sytuacji historycznej zagadnieniem szczególnie 
istotnym stało się zabezpieczenie materialnego bytu twórców. 

Dyskusjami wokół materialnych podstaw rozwoju polskiej kultury 
narodowej w pierwszej połowie XIX w. zajmowali się dotychczas jedynie 
historycy sztuki i estetyki, i to w najnowszych, powojennych pracach 1). 

*) Jest to tekst referatu, wygłoszonego w streszczeniu dn. 7 XII 1962 roku w War
szawie, na Sesji naukowej, poświęconej uczczeniu 150-lecia urodzin J. I. Kraszew
skiego. 

') Stan badań na ten temat omawia obszernie S. M o r a w s k i . (Por. Wstęp do 
wyboru materiałów p t : Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki, Warszawa 1961, t. 1). 
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Problemy, które stanęły przed artystami plastykami nie były obce i dla 
powstających podówczas środowisk literackich. Przed twórcą-inteligentem 
stawał w coraz to większym stopniu problem pogoni za pracą, problem 
konieczności zarobkowania. Dramat pisarza postawionego przed taką ko
niecznością był dramatem poważnym z dwóch głównie powodów. Po 
pierwsze, był to przeważnie pisarz romantyk, który odczuwał poważne 
ideowe opory przeciwko „handlowi płodami umysłu i uczucia". „Ja nigdy 
nie mogłem zgodzić powołania Autora z profesją człowieka na chleb pra-
pracującego, w moim pojęciu autor, wieszcz prawd moralnych, wyraziciel 
nie ziemskiej na ziemi doskonałości jest czymś wyższym od zwyczajnych 
ludzi, a praca ducha w żaden sposób nie kombinuje się z pretensjami jar-
markowej czeladzi" 2) — pisał jeden z najbardziej radykalnych publi
cystów Gwiazdy kijowskiej. Po drugie, był to najczęściej zdeklasowany lub 
też deklarujący się ziemianin. W środowisku literackim zachodziły o kilka
dziesiąt lat wcześniej te wszystkie przemiany psychologiczno-obyczajowe, 
które w okresie pozytywizmu zostaną na innej płaszczyźnie przedstawiane 
w powieści Antoniego Sygietyńskiego pt. Wysadzony z siodła. 

W ogólnonarodowych dyskusjach nad materialną podstawą bytu twór
ców niebagatelny głos zabierał również Józef Ignacy Kraszewski. Histo
rycy sztuki na ogół sumiennie zestawili jego poglądy w tym zakresie 
ograniczając się jednak do wypowiedzi pisarza na temat malarstwa. My 
zajmiemy się poglądami Kraszewskiego na materialne podstawy zawodu 
pisarskiego, sięgając nie tylko do wypowiedzi publicystycznych czy kry
tyczno-literackich, ale czerpiąc materiał z kart utworów, oraz obok tego 
wykorzystując materiał archiwalny. Podjęcie rozważań nad treścią wy
powiedzi Kraszewskiego w sprawie materialnych podstaw zawodu pisar
skiego, wydaje się nam o tyle istotne, że niezależnie od wysokich walorów 
intelektualnych i reprezentatywnej dla epoki kompetencji dyskutanta, 
sam problem łączy się bardzo ściśle z tym, co- nauka uznała za najistotniej
sze w badaniach nad naszym pisarzem. Mówiąc o koncepcji twórczego 
rozwoju Kraszewskiego, Wincenty Danek dochodził do wniosku, że pro
cesem charakterystycznym dla całej twórczości naszego pisarza był proces 
oswobadzania się spod ideowych wpływów środowiska szlacheckiego. 
v/ którym się urodził i wychował, a którego ciążenie dawało o sobie znać 
do końca życia :!). Trzeba w tym miejscu zapowiedzieć, że jednym z istot
nych wyznaczników tak pojmowanej ewolucji Kraszewskiego będzie 
właśnie stosunek pisarza do materialnych podstaw jego profesji. 

Jest to zatem istotny problem światopoglądowy i jego przedstawienie 
pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn stopniowego zrywania więzów 
łączących pisarza nie tylko ze środowiskiem szlacheckim, które chciało 
z niego zrobić ziemianina, ale także z intelektualną czołówką tego środo
wiska, z koterią petersburską. 

Przystępując do omówienia rozwoju poglądów Kraszewskiego na ma
terialne podstawy bytu pisarzy zdajemy sobie sprawę, że w dużej mierze 
były one kształtowane przez praktykę twórczą pisarza, autora i redaktora. 
Nie sposób dzisiaj odtworzyć w pełni obrazu tej praktyki. Brak jest 

2) B. D o ł ę g a (J. Jurkiewicz): Do Pana Aleksandra Parczewskiego, Gwiazda, 
1847. nr 2, s. L. 

:i) Por. W. D a n e k : O program badań nad Kraszewskim, Pamiętnik Literacki 
1960. z. 1, s. 13. 
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w większości wypadków listów Kraszewskiego do wydawców i do re
dakcji czasopism. Istniejące zaś listy wydawców i redaktorów do Kra
szewskiego przedstawiają sprawę wyłącznie z jednej strony. Lektura ob
szernej korespondencji do Kraszewskiego, prowadzonej przez wydawców 
Athenaeum Teofila Glücksberga i Adama Zawadzkiego, którzy w latach 
1830—1863 wydawali większość dzieł naszego pisarza, stanowi materiał 
daleko niezadawalający. Odczuwamy dotkliwy brak tła porównawczego, 
które by nam pozwoliło oceniać istotną wartość honorarium wypłacanego 
Kraszewskiemu, a tym samym stwierdzić na przykład w jakim stopniu 
jego programowa bezinteresowność znajdowała swój odpowiednik w rze
czywistości. Innymi słowy: czy programowy „idealizm" pisarza potwier
dzała praktyka jego stosunków z wydawcami? 

W tej sytuacji pracę naszą poświęcimy głównie zagadnieniu, jak Kra
szewski interpretował liczne wówczas zjawiska towarzyszące powstawaniu 
nowych stosunków między pisarzem a wydawcą. I tylko tam, gdzie ma
terial na to pozwoli, będziemy się starali o skonfrontowanie poglądów 
z praktyką. 

Z pierwszymi wypowiedziami Kraszewskiego na temat materialnych 
podstaw bytu pisarza zetknęliśmy się na marginesie jego ataku na fran
cuską „literaturę szaloną" w latach 1837—1841. 

Pisarze zamieszkujący ziemie wschodnie b. Rzeczypospolitej, ożywiając 
z trudem życie kulturalne, zamarłe po powstaniu listopadowym, uważnie 
obserwowali procesy zachodzące w ówczesnych „stolicach świata", w Pa
ryżu i w Petersburgu. 

Cechą ówczesnego ruchu prasowo-wydawniczego we Francji była jego 
wzrastająca komercijalizacja. Wybitni redaktorzy ówcześni, z Emilem 
de Girardin, wydawcą słynnej La Presse na czele, traktowali czasopismo 
jak przedsiębiorstwo, oparte na odpowiednim funduszu zakładowym i ma
jące przynieść odpowiedni zysk. Wielu z ówczesnych wybitnych pisarzy 
francuskich, znęconych honorarium, publikowało na łamach tych czaso
pism utwory, które odpowiadały aktualnym wymogom i gustom czytel
ników. W szczególności duże dochody przynosiła pisarzom publikacja 
„powieści w odcinkach", romansów sensacyjnych, w wielu wypadkach 
odsłaniających jednak niedostatki społeczne ówczesnego ustroju 4). 

Również petersburscy redaktorzy zaczęli wstępować w ślady swoich 
paryskich kolegów. Józef Sękowski, Tadeusz Bułharyn, a szczególnie Mi
kołaj Grecz celowali w wydawaniu czasopism tanich, o masowym nakła
dzie, wydawanych głównie z myślą o zysku 5). W kręgu osób znanych Kra-

4) Por . H. A v e n e l : Histoire de la Presse françaises depuis 1787 jusqu 'à nos 
jours , Pa r i s 1900, s. 364 i nast. ; N. A t k i n s o n : Eugene Sué et le roman feuilleton, 
Pa r i s 1929; Ch. L é d r e : Histoire de la Presse , Pa r i s 1958, s. 214 i nast . 

5) „Stwierdzę jedno, pisał Grecz, Syn Oteczestwa był pierwszym z czasopism (je
żeli wykluczymy Wiestnik Europy), które swojemu wydawcy przynosiły zysk, a nie 
stratę i umożliwiły mu poświęcenie się wyłącznie wybranej dziedzinie. Ta przemiana 
była pożyteczna i dla publiczności i dla literatury: redaktorzy czasopism uzależnili 
się od czytelników, zaczęli zajmować się swoją pracą jak obowiązkiem, a nie jak 
nieodpowiedzialną zabawą. Wydawcy zyskali możliwość należytego wynagradzania 
swoich współpracowników, zachęcania ich do pracy i do podnoszenia kwalifikacji. 
Są ludzie, którzy twierdzą jakoby nagroda pieniężna poniżała pisarza. Dlaczego? To 
dochód identycznie taki sam, jak z domu, ze wsi nabytej własną pracą". Cyt. za 
S. W i e s i n : Очерки истории русской журналистики двадцатых и тридцатых 
годов. Petersburg 1881, s. 10. 
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szewskiemu ludzi o podobnych poglądach reprezentowali księgarz Teofil 
Glücksberg; redaktor wielu noworoczników wileńskich, Józef Krzeczkow-
ski, a od r. 1849 Romuald Podbereski jako redaktor „Rocznika Literac
kiego" e). 

Polski ruch wydawniczy na terenie Wilna i Kijowa ulegał zatem po
dobnym procesom. Wydawca stawał się na tych terenach partnerem, 
z którym trzeba się było* liczyć. Tymczasem był to partner niewygodny 
zarówno dla pisarzy konserwatywnych jak i postępowych. Komercjalizacja 
sztuki wywoływała sprzeciw krytyków konserwatywnych, bo byli oni 
niechętni wszelkim zjawiskom, które wymykały się spod zasięgu arysto
kratycznego mecenatu, niegdyś na tych ziemiach dominującego. Postępowa 
opinia literacka w oparciu o poglądy romantyczne opowiadała się za wol
nością sztuki zarówno wobec mecenatu jak i interesów wydawcy. U pod-
dłoża romantycznego protestu przeciwko handlowemu podejściu do wy
tworów twórczego natchnienia leżało szereg skomplikowanych przyczyn. 
Trudno je tu w całości przedstawić i omówić. Sądzimy, że czynnikiem 
najistotniejszym był romantyczny bunt przeciwko alienacji pieniądza, prze
ciwko przekształceniu się pieniądza w siłę wrogą i obcą poczuciu spra
wiedliwości społecznej romantyków. Za pieniądze można było osiągnąć 
wiele i to niezależnie od talentu, natchnienia, moralności. Niezależnie od 
ofiarności i poświęcenia, ideałów, które romantycy cenili bardzo wysoko 7). 

A przecież w trudnej sytuacji popowstaniowej nie pogoń za zyskiem, 
lecz właśnie poświęcenie i ofiarność zyskiwały wysoką cenę ideową. 
„Ktokolwiek obeznany choćby nieco z handlem księgarskim, świadomy ja
kich u nas nakładów potrzeba na wydanie dzieła, jeżeli zechce się zasta
nowić nad zbyt szczupłą liczbą klasy czytającej, której interes do płodów 
piśmiennictwa krajowego jeszcze się bardziej zmniejsza przez nałogowe 
przywyknienie do obczyzny; kiedy powiadam, nieuprzedzonym umysłem 
zechcemy się nad tym zastanowić — postrzeżemy, że Piśmiennictwo nasze 
utrzymuje się w największej części gorliwą a bezinteresowną intencją 
Literatów, przyczynieniem się, o ile kto z nich może, ku dobru ogólnemu. 
Ze smutkiem wyznać należy, że klasa czytelników zbyt szczupły w tym 
udział bierze" 8) — pisał w r. 1845 redaktor czasopisma Lud i czas, Ja
nuary Filipowicz, ale pod jego słowami mogło się podpisać wielu wydaw
ców i z lat trzydziestych. 

Jak na tym tle wyglądały poglądy Kraszewskiego? 
Brak oryginalności, plagiotorstwo, niski poziom intelektualny — oto 

zarzuty, które młody Kraszewski wysuwał pod adresem li teratury euro
pejskiej w artykule „Jak się robią książki nowe ze starych książek („Rzecz 
o kradzieży literackiej'")". Artykuł pisany był wyraźnie w stylu obrazo-

°) Zarówno Krzeezkowski jak i Podbereski posługiwali się argumentami podob
nymi do argumentów Grecza. (Por. J. K r z e e z k o w s k i : Przerys alfresków, Świ
stek A, 1845, s. 41—42 i R. P o d b e r e s k i : Przedmowa, Rocz. Literacki 1849, s. XX). 

7) O zagadnieniach tych traktują obszernie następujące prace, analizujące stosu
nek romantyków i ludzi epoki romantycznej do pieniądza: J. S i m m e 1: Filozofia 
pieniądza, Warszawa 1904; Zb. K u d e r o w i с z: Młody Marks a romantyczna kon
cepcja stosunku jednostki do społeczeństwa, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Spo
łecznej, 1959, t. 4; M. F r i t z h a n d : Myśl etyczna młodego Marksa, Warszawa 1961; 
E. F i s c h e r : O istocie romantyzmu, Przegląd Humanistyczny, 1962, z. 6. 

8) J. F i l i p o w i c z : Kilka uwag i postrzeżeń nad literaturą, Lud i czas, Wilno 
1845, s. 27. 
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burczych felietonów francuskich, jakkolwiek skierowany w dużej mierze 
przeciw stosunkom panującym we francuskiej literaturze. U podłoża pro
testu Kraszewskiego leżało przeświadczenie, że pieniądz był tym czynni
kiem, który ze sztuki uczynił rzemiosło, a z „wieszczów, kapłanów na
tchnionych" — rzemieślników i wyrobników płatnych od wiersza 9). Ta
lent stał się kapitałem, myśl wystawiono na sprzedaż, a pisarze francuscy 
handlowali talentem i myślą. To oburzało Kraszewskiego i było jego zda
niem główną przyczyną obniżenia artystycznej i ideowej jakości sztuki. 

„Rzecz o kradzieży literackiej" stanowiła preludium do niezmiennie 
ostrego ataku na księgarzy, którzy ośmielili się zostać handlarzami. Atak 
Kraszewskiego został przeprowadzony w artykule „Literatura i obyczaje", 
stanowiącym część cyklu pt. „Asmodeusz", i objął nie tylko literaturę, ale 
i dziennikarstwo. „Francja znowu daje przykład niesłychanego poniże
nia — pisał Kraszewski — robiąc z wydawania dzieł spekulację śmieszną 
i tak oczywistą, iż w niej czuć ostatnią obojętność czytelników, którą po
wabem zysku starają się podniecić. Subskrypcje stały się loteriami, na 
które prenumerują dla prym wielkich lub zegarka z łańcuszkiem. Każde 
pismo periodyczne wprzód nim ustali ducha, tendencję i charakter, nim 
się na świat wychyli, ma towarzystwo akcjonariuszów, które czuwając 
nad swoimi zyski, myśli tylko o uczynieniu umysłowego pokarmu smacz
nym, nie zaś zdrowym". 10) 

Jaka była geneza podobnych poglądów na materialne podstawy bytu 
twórców? 

Omawiając stosunki panujące w prasie kresowej I poł. XIX w., Wacław 
Ciechowski stwierdzał przy opisie dziejów Wizerunków i roztrząsań 
naukowych, że wrogi stosunek ich redaktora, Ignacego Szydłowskiego do 
nowych procesów zachodzących w środowiskach twórczych i wydawni
czych, oraz głoszone przez niego poglądy, iż pisanie za opłatą obniża z re
guły poziom twórczości, wiązały się z określoną sytuacją społeczną byłego 
Szubrawca. Szydłowski, urodzony i wychowany w epoce, kiedy literatura 
była zajęciem uprawianym w wolnych chwilach przez zamożną szlachtę 
czy też inteligencję szlachecką lub mieszczańską, nie mógł zrozumieć, że 
pisanie książek i artykułów jest pracą, która powinna dostarczać środków 
utrzymania jak każdy inny fach 11). 

Było coś bardzo tradycyjnego, i to w duchu szlacheckim tradycyjnego, 
w argumentach wysuwanych w liście do Antoniego Peplińskiego z 5 X 
1839, w którym nasz pisarz bronił się przed zarzutami prasy poznańskiej, 
oburzonej na Kraszewskiego z powodu głoszonych wówczas poglądów 
konserwatywnych. Emil Kierski, atakując naszego pisarza na łamach 
Gazety W. Ks. Poznańskiego, obok zarzutów natury ideowej nie szczędził 
również ostrych docinków, w których posądzał Kraszewskiego o pisanie 
dla zarobku. Te właśnie docinki najbardziej zabolały Kraszewskiego, bo 
na nie tylko odpowiadał, jakby zapominając o innych. 

„Całe życie biłem na rzemiosło pisarzy, n i g d y n i m n i e b y ł e m , 

9) J. I. K r a s z e w s k i : Jak się robią książki nowe ze starych książek (Rzecz 
o kradzieży literackiej), Tyg. Petersburski, 1837, nr 38, s. 223. 

10) Tenże: Literatura i obyczaje (Asmodeusz w roku 1837), Tyg. Petersburski, 1837, 
nr 98, s. 582. 

") Por. W. C i e c h o w s k i : Czasopisma polskie na Litwie, Warszawa 1910, Odb. 
z Kwartalnika Litewskiego, s. 91. 
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że biorę pieniądze za pracę moją, to tylko słuszne, to tylko czynię, co 
wszyscy, nie narzucam się i nie przedaję nikomu, nie dbam o pieniądz, 
zresztą i nie potrzebuję dzięki Bogu dbać o niego tak bardzo, bo i bez 
pracy mam kawałek chleba".12) 

Kraszewski nie ograniczył się do twierdzenia, że zarobione przez niego 
pieniądze nie pochodziły ze spekulacji. Zaakceptował wyraźnie swoją 
niezależność wobec zarobku i pracy zarobkowej. „Jestem nie majętny, 
przecież nie żyję z pracy, mam fundusz w ziemi i pewne utrzymanie się, 
należę i połączony jestem z familiami dostatniemi..." 13) pisał w wymie
nionym liście. 

Stanowisko Kraszewskiego, wrogie ingerencji pieniądza w sprawy 
sztuki, miało zatem źródło w tradycyjnych poglądach nie uznających pi
sarstwa za określony zawód przynoszący dochód. 

Tradycje mentalności szlacheckiej tylko częściowo- wpływały na nie
chętny stosunek Kraszewskiego do pisarstwa jako płatnego zawodu. Były 
i inne powody tłumaczące jego niechęć. W „Rzeczy o kradzieży literac
kiej" przeciwstawił się Kraszewski pisarzom francuskim w imię takich 
pojęć jak „wieszcz, kapłan, natchnienie". Problem ten został szerzej 
przedstawiony w „Poecie i świecie" (1839). Wystąpił tam Kraszewski 
ustami swojego bohatera Gustawa przeciwko księgarzom-przedsiębiorcom 
i ukazał tragedię pisarza, którego oburzał fakt, iż zaszczytny program 
poetyckiej służby dla społeczeństwa musiał realizować przez sprzedaż 
„darów natchnienia" 14). 

W ten sposób u źródeł idei bezinteresownej twórczości leżały również 
poglądy romantyków. Były one ideowym wyrazem potrzeby chwili, 
reakcją postępowej opinii na trudności związane z odbudową kultury 
polskiej. 

Już z dotychczasowych rozważań możemy się zorientować, jak różne, 
często przeciwstawne sobie genetycznie czynniki składały się na taki, 
a nie na inny pogląd Kraszewskiego na materialne podstawy bytu pisarza 
v/ latach 1836—1841. Kraszewski był wrogiem ingerencji pieniądza w sferę 
sztuki, bo nie mógł się z nią zgodzić jako ziemianin. Z drugiej strony wy
stępował przeciw pieniądzom pisarz-romantyk, wyznawca ideałów ro
mantycznych skądinąd wrogich szlachetczyźnie. 

Tym samym w latach 1837—1841 pozostawał Kraszewski pod wpływem 
dwóch przeciwstawnych poglądów na materialne podstawy zawodu pi
sarskiego. W latach 1840—1863 stanowisko to ulegać zacznie powolnej 
zmianie. Pod wpływem sytuacji na rynku wydawniczym, pod wpływem 
praktyki Kraszewskiego, jako autora wielu powieści i redaktora Athe
naeum zanikać zaczną u pisarza przesądy szlacheckie, a poglądy roman
tyczne ulegną pewnej modyfikacji. Kraszewski doceni znaczenie pieniądza 
jako ważnego czynnika w organizacji wydawnictwa czy redakcji. Ale 
wspomniana już przez nas „potrzeba chwili" zdecyduje, że nie uzna w nim 
nigdy siły decydującej. 

1 2) Cyt. za A. W o j t k o w s k i m : Spór o przekonania społeczne i zarobki literac
kie J. I. Kraszewskiego w Poznaniu r. 1839, Rocznik Historyczny 1935, t. I l , s. 247. 
(Podkreślenie moje, M. I.). 

13) Tamże, s. 247—248. 
1 4) Por. J. I. K r a s z e w s k i : Poeta i świat, Warszawa 1951, s. 97. 
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W latach 40-tych XIX w. Kraszewski w dalszym ciągu wyrażał się 
krytycznie o literaturze i prasie francuskiej. W „Aktach Babińskich" ko
mercjalizacja prasy francuskiej potraktowana została jako wada natury 
moralnej 15). Łączne oskarżenie francuskich wydawców i pisarzy o „ma
terializm" i niemoralncść świadczyło jeszcze o wpływie poglądów szla
checkich na świadomość ideową naszego pisarza. Poglądy te znalazły 
wówczas swój najdobitniejszy wyraz w programie literackim koterii pe
tersburskiej. 

Czołowy krytyk koterii, Michał Grabowski, występując przeciw „piętnu 
merkantylizmu i spekulacji" w sztuce potraktował ubóstwo twórcy jako 
cnotę l f i). Pisarze koterii popierali sztukę bezpośrednio zaangażowaną 
w obronę szlacheckich interesów klasowych. Nie mieli oni zrozumienia dla 
swoistości talentu pisarskiego, a tym bardziej dla materialno-bytowych 
potrzeb twórcy. „Jeśli malarz maluje dla pieniędzy, będzie to gorsza niżby 
malował dla samej sztuki, ale jeszcze nie dość na tym, bo malarz, co się 
kocha tylko w samym pędzlu i sławie, nie będzie wielkim malarzem. To 
samo i o innych sztukach. Stąd widzimy, że arcydzieła dawniej rodziły się 
prawie mimo woli. Architekci przejęci wiarą zbudowali arcydzieła go
tyckie, a imiona ich poszły w niepamięć, bo sława i sztuka nie wchodziły 
w ideę tę kamieniami oddaną, ale tylko pobożność, natchnienie i po
ryw" lT) — pisał do Grabowskiego wybitny pisarz koterii, ks. arcybiskup 
Ignacy Hołowiński. 

Potępiając francuską „literaturę szaloną", francuski ruch wydawniczy 
i prasowy, patronujący tej literaturze, jako ruch „niemoralny", a tym 
samym łącząc się z koterią, był Kraszewski daleki od akceptacji poglą
dów grupy w całej rozciągłości. Walka z francuską „literaturą szaloną", 
z obyczajami panującymi we francuskiej prasie i literaturze, dostarczała 
koterii petersburskiej argumentów dla obrony feudalnego porządku i ary
stokratycznego mecenatu. Ale atak na stosunki francuskie w literaturze 
i w prasie, obok celów ideowych związanych z interesami koterii, miał 
swoje szersze, ogólnonarodowe znaczenie. Był on wyrazem protestu prze
ciw nowej cudzoziemczyźnie, przeciw francuskiej książce i francuskiej 
gazecie, która konkurowała na rynku wydawniczym z polską książką 
i z polską gazetą. Na ten właśnie aspekt zaczął Kraszewski zwracać stop
niowo coraz większą uwagę. W artykuliku „Nowe dzieła francuskie" dał 
po raz pierwszy wyraz swemu przekonaniu, że waga oskarżeń literatury 
francuskiej o interesowność poważnie zmalała wobec niesłychanej popu
larności „szalonych romansów" 18). Poszukując przyczyn tej popularności 
zaczął Kraszewski powoli dostrzegać organizacyjną wyższość, większą 
operatywność i szerszą płaszczyznę oddziaływania przedsięwzięć opartych 
na pieniądzu, dysponujących, sztabem płatnych, licznych współpracowni-

15) Por. J. I. K r a s z e w s k i : Okruszyny, Akta Babińskie, Wilno 1844, Książeczka 
druga, s. 93. 

lfi) Por. A. R y s z k i e w i c z : Na temat pozycji społecznej artystów polskich 
w pierwszej poł. XIX w., Mat. do studiów i dyskusji, z zakresu teorii i historii sztuki, 
1952, nr 10—11, s. 410—11 i 442. 

1?) Ks, Ignacy H o ł o w i ń s k i do M. Grabowskiego, 17. III, 1848, Korespondencja 
Michała Grabowskiego, Rkps. Bib. Kórnickiej 1160, k. 46. 

i«) p o r j j K r a s z e w s k i : Nowe dzieła francuskie, Athenaeum 1841, t. 2, 
s. 79—80. 



92 MIECZYSŁAW INGLOT 

ków. Kraszewski zaczyna zdawać sobie sprawę z nieuchronności pewnych 
procesów zachodzących w literaturze, związanej poprzez prasę z nurtem 
codziennego życia. Lata 1840—1863 będą latami poszukiwań płaszczyzny, 
na której mógłby on uznać istnienie i działalność nowych sił w sztuce 
oraz wykorzystać te siły w pracy nad odbudową kultury polskiej. 

Jeszcze w roku 1838, w artykule „O literaturze periodycznej" zdobył 
się Kraszewski na omówienie bez słowa nagany organizacji wydawnictw 
prasowych na Zachodzie, będących organami określonego stronnictwa, 
opartych na prywatnym funduszu i opłacających współpracowników 1!)). 
W „Studiach literackich" (1842) przedruk omawianego artykułu uzyskał 
już uzupełnienie w postaci krytycznego przedstawienia przyczyn upadku 
wielu z pism polskich. Krótkotrwałość naszych wydawnictw periodycz
nych miała, zdaniem Kraszewskiego, swe źródło w braku dobrej organi
zacji gazety, w braku ludzi wykształconych w zawodzie dziennikarza, 
którzy by tej pracy mogli swój czas wyłącznie poświęcić 20). 

Połowiczność stanowiska pisarza, który protestując słusznie (choć nie 
zawsze w imię słusznej idei) przeciw destrukcyjnej roli pieniądza na rynku 
wydawniczym — widział z drugiej strony organizacyjną nieodzowność 
posługiwania się pieniądzem wystąpiła wyraźnie w „Aktach Babiń
skich". 

Jak już wspominaliśmy, podkreślał tam Kraszewski ponownie swoją, 
już w „Asmodeuszu" wyrażoną, odrazę do kramarskich form w li teratu
rze 21). Nieodrodny syn okresu, kiedy wydawano czasopisma w czynie 
ofiarnym na rzecz pogorzelców czy odbudowy spalonych kościołów, 
z dumą wspominał o inicjatywie pisarzy i artystów, którzy poświęcili swój 
trud na rzecz pomocy mieszkańcom spalonego Hamburga —). 

Ale jednocześnie zwracał się do publiczności z otwartym apelem o pie
niężne poparcie dla naszej l i teratury zagrożonej przez konkurencję obcej 
książki. Publiczność została oskarżona o to, że przez kupowanie obcych 
książek stwarza dla polskiej książki niekorzystną sytuację rynkową, co 
z kolei odbija się bardzo na poziomie honorarium wypłacanego przez wy
dawców twórcom rodzimej literatury. Jak widzimy, pisarz opuścił kazal
nicę szlacheckiego moralisty i zaczął przemawiać językiem konkretnych 
faktów ekonomicznych. Nie na długo jednak. Przyznając, że pieniądz 
staje się podstawą egzystencji literatury, zastrzegał się jednocześnie przed 
możliwością posądzenia go o chęć zysku. Na ewentualny zarzut, że całą 
wypowiedź dyktuje mu żal za obniżonym honorarium, odpowiadał: ,,Nie 
dlatego, bo o nie nie dbam. Da je Bóg, dobrze; nie da, obejdziemy się 
bez nich. Ale dlatego, że one są termometrem literatury. One oznaczają 
stopień ciepła lub zimna publiczności" 23). 

Ifl) Por. w tej sprawie A. T r e p i ń s k i : J. I. Kraszewski — dziennikarz, Zeszyty 
Prasoznawcze, 1960, z. 4, s. 64. 

2 0 ) Por. J. I. K r a s z e w s k i : Literatura periodyczna, Studia literackie, Wilno 
1842, s. 234. 

2 1 ) Por. tenże: Prospekta-Szyldy. Akta Babińskie, Wilno 1843, Książeczka pierwsza. 
2'2) Fakt ten skomentował Kraszewski następującymi słowami: „Śliczna rzecz kiedy 

też literatura i sztuki mają już co dać na jałmużnę! — one co dawniej same prawie 
jałmużną tylko żyły". Jałmużna literacka, Akta Babińskie, op. cit., s. 96—97. 

23) J. I. K r a s z e w s k i : Wstępne słówko, Akta Babińskie, Książeczka diugr 
s. 22—23. 
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Połowiczność w uznawaniu decydującej roli pieniądza przy odpowiedzi 
na pytanie: czy literat i dziennikarz mają takie samo prawo do zapłaty 
jak każdy inny pracujący na chleb i to do zapłaty, bynajmniej ich nie 
hańbiącej, nie opuszczała Kraszewskiego także w II serii „Latarni czarno
księskiej". Z jednej strony miał za złe społeczeństwu, szczególnie zaś 
ludziom zamożnym, że nie popierają inicjatyw wydawniczych młodych 
entuzjastów literatury i dziennikarstwa, z drugiej jednak potępiał mło
dych, że bez zapewnienia sobie funduszów porywają się na wydawanie 
czasopisma. 

Szerzej i gruntowniej wypowiedział się Kraszewski na temat mecenatu, 
pisząc artykuł pt. „Pejzaż, Michał Kulesza" (1845) oraz „Pogadanki 
o sztuce" (1859). Akcentował tam stanowisko z zasady wrogie arysto
kratycznemu mecenatowi nad sztuką, bo głosił konieczność społecznej 
a nie indywidualnej opieki nad artystą. Domagał się bowiem sztuki 
reprezentującej idee narodowe, a nie wąski krąg arystokratycznych gu
stów. 

W powieści „Sfinks" (której akcja toczyła się w XVIII w., ale przedsta
wiała problemy aktualne i w I poł. XIX w.) stanął Kraszewski jeszcze 
wyraźniej w obronie „wolności natchnienia" artysty szczególnie wobec 
mecenatu. Dał temu bezpośredni wyraz we wstępie do III tomu powieści, 
gdy pisał: „Za dawnych czasów pierwszą książki kartę nasi poprzednicy 
literaci trzymali na korzyść Jaśnie Wielmożnych protektorów, sprzedając 
białe miejsce, na którym rozsiadły się tytuły, herby, i prozapje magnata. 
Dziś przy wielu zmianach i to dobre, że możemy owe pierwsze miejsce 
zostawić przyjacielowi, poświęcić temu, kogo z serca kochamy i sza
cuj em" 24). 

Gdy zestawialiśmy pochodzące z lat 40-tych wypowiedzi Kraszew
skiego na temat materialnych podstaw bytu twórcy, uderzała nas ich 
zasadnicza sprzeczność. Z jednej strony pisarz dostrzegał twardą wymowę 
faktów. Wnikliwa obserwacja ówczesnych stosunków społecznych wska
zywała na konieczność opierania każdej inicjatywy wydawniczej na t rwa
łym fundamencie finansowym. Z drugiej jednak strony pisarz nigdy nie 
podpisywał się do końca pod wnioskami płynącymi z tej obserwacji. 
Z uznaniem witał każdą inicjatywę, którą kierował poryw serca, jak np. 
wydawnictwa na korzyść pogorzelców. Podkreślał w dalszym ciągu swoją 
niedbałość o honorarium. 

Ktoś może powiedzieć, że dwoistość sądów była ideowym odbiciem po
zycji Kraszewskiego jako ziemianina-pisarza. Ze jako właściciel Gródka, 
a następnie Hubina, mógł się Kraszewski łatwo zdobyć na głoszenie altrui-
stycznych haseł w dziedzinie kultury. Na pewno posiadanie stałego za
plecza materialnego stawiało pisarza w pozycji bardziej niezależnej niż 
to było w wypadku innych twórców. Czy jednak możemy mówić, że 
stałe podkreślanie bezinteresowności wynikało wyłącznie z faktu posia
dania majątku ziemskiego? Nawet gdyby tak było, należałoby fakt ten 
powitać z uznaniem jako że nie tak wielu było wówczas posiadaczy zaj
mujących podobne stanowisko. Ale zarówno Gródek, jak i Hubin, nie 
były majątkami, które by przynosiły dochód. Pozycja posiadacza tylko 
w części tłumaczyła altruizm pisarza. Postulując ofiarność i bezinteresow-

24) J. I. K r a s z e w s k i : Sfinks, Warszawa 1847, t. 3, s. II. 
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ność pisarzy wbrew wymowie faktów, które wskazywały na konieczność 
liczenia się z groszem, czuł się Kraszewski do takich sądów upoważniony 
jako autor, a głównie jako redaktor Athenaeum. 

Po jedenastu latach wytężonej pracy nad redagowaniem Athenaeum 
zamykał Kraszewski ostatni rozdział pisma następującymi słowami: 

„Tą ofiarą mam się prawo pochwalić, bo jest jedyną, która z mojej 
strony coś znaczy. Gdym ważył pracę moją. czyniłem tylko powinność, 
kiedym tracił pieniądze, zrobiłem więcej niżem był zobowiązany i tym 
pozwólcie mi się trochę pochlubić" 25). 

Czy to, co głosił Kraszewski w „Zamknięciu" Athenaeum odpowia
dało prawdzie? Pytanie takie postawiliśmy tylko dlatego, że mamy możność 
w tym wypadku skonfrontować treść oświadczenia redaktora z historią 
wydawania pisma. 

31 lipca 1840 roku została zawarta umowa w sprawie wydawania czaso
pisma Athenaeum między wydawcą wileńskim Teofilem Glücksbergiem 
a Józefem Ignacym Kraszewskim. Na mocy tej umowy Kraszewski zobo
wiązywał się do corocznego- dostarczania sześciu gotowych do druku.. 
dziesięcioarkuszowych tomów czasopisma. W zamian za to Glücksberg pła
cił Kraszewskiemu honorarium w wysokości 100 dukatów czyli 300 r. s.. 
czyli 2000 zł pol. rocznie. Nadto nakładca zobowiązywał się do prenume
raty Review Britanique, Revue de Revues i dwóch rosyjskich czasopism 
literackich oraz do dostarczania bliżej nie określonej liczby książek. Cza
sopisma i książki miały być po wykorzystaniu zwracane2 6). 

Na pozór wydawało się. że Kraszewski zrobił doskonały interes. Wypła
canie przez Glücksberga honorarium było jak na owe czasy wypadkiem 
rzadkim, umowa wydawała się korzystna. Przy bliższym jednak rozpa
trzeniu w historii jej realizacji okaże się, że nie wszystko potoczyło się 
tak, jak przewidywali sygnatariusze. 

Dosyć szybko, bo około r. 1843 Glücksberg zorientował się, że wydawanie 
Athenaeum nie jest imprezą opłacalną. Prenumeratorów było mało, 
z cenzurą było sporo kłopotów. Postanowił zrezygnować z wydawania 
pisma. Tymczasem Kraszewski pragnął za wszelką cenę, aby czasopismo 
ukazywało się. Zdawał sobie sprawę, że było to w owym czasie jedyne 
(obok Tygodnika Petersburskiego) czasopismo polskie na ziemiach litew-
sko-białoruskich i ukraińskich. Do Glücksberga nie można było jednak 
apelować w imię idei. Za obietnicę wydawania Athenaeum w r. 1843 (?) 
Kraszewski ofiarował swemu wydawcy dwutomowy rękopis swoich utwo
rów. Te dwa tomy miały wówczas wartość 200 r. s.27). 

Trudno nam powiedzieć, czy takich lub tym podobnych ustępstw było 
więcej. Wiemy dziś tylko, że wydawanie Athenaeum nie było interesem 
także i z innego względu. Kraszewski nie mógł zapełnić czasopisma wy
łącznie swoimi pracami lub też utworami debiutantów, których nigdy 
nie brakowało. Znani pisarze ówcześni, do których zwracał się z prośbą 
o współpracę, bo współpraca taka była jednym z nieodzownych warun
ków powodzenia pisma, byli na ogół redaktorami własnych periodyków 

25) J. I. K r a s z e w s k i : Zamknięcie, Athenaeum 1851, t. 6, s. 8. гв) Рог. List T. G l ü c k s b e r g a do J. I. Kraszewskiego, sierpień 1840. Korespon
dencja Kraszewskiego, Rkps. B. J., 6459 IV. 

27) List T. Glücksberga do J. I. Kraszewskiego, bez daty, tamże. 
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czy noworoczników. Udzielając swoich prac za darmo, domagali się od 
Kraszewskiego podobnych grzeczności. Kraszewski odmówić nie mógł — 
i nie chciał. 

Bo od początku swojej kariery pisarskiej był bezinteresownym współ
pracownikiem wielu czasopism. W latach trzydziestych można to było 
tłumaczyć chęcią wybicia się początkującego pisarza — w latach czter
dziestych był to już ze strony uznanej sławy literackiej dowód określo
nego pojmowania obowiązków wobec społeczeństwa i kultury narodo
wej. Kraszewski wspomagał swoimi pracami nie tylko znane wydawnictwa 
prasowe, gdzie mógł liczyć na większy rozgłos i wdzięczność redaktorów. 
W szeregu wypadków popierał inicjatywy wydawnicze młodych, debiu
tujących redaktorów. Niemal każdy noworocznik na ziemiach litewsko-
białoruskich i ukraińskich szczycił się współpracą naszego pisarza. Ale 
nie tylko dla swoich krajan był Kraszewski tak życzliwy i bezinteresowny. 
Przekonanie o konieczności popierania nowych inicjatyw wydawniczych 
dyktowało pisarzowi następujące słowa, adresowane do Karola Wittego, 
redaktora warszawskiego Dziennika Krajowego: 

„Jesteś pan przyjacielem mego dobrego przyjaciela (K. W. Wójcickiego), 
będę więc z nim szczery i otwarty, co do artykułu finansowego, o którym 
wspomniałeś coś Justynowi (?). Ja nie jestem tak bogaty, abym odrzucił 
uczciwie zapracowany grosz, ani tak ubogi, abym się go dobijał. Gdybyś 
był na lepszej stopie i miał większe zyski, naówczas mógłbym się z panem 
liczyć o honoraria i o nie układać, póki zaś twoja Gazeta jest jeszcze 
w d o r o b k u sławy i wziętości, nie myśl o tym" 28). 

Nakładem Athenaeum, Teofil Glücksberg, niejednokrotnie próbował in
gerować w zasady redagowania czasopisma. Mówiąc ogólnie sugestie jego 
zmierzały do przekształcenia Athenaeum w magazyn popularny. Glücks
berg dbał przede wszystkim o interes i widząc poważny spadek prenu
meraty — postulował m. in. wprowadzenie na łamy czasopisma tłumaczeń 
z francuskiej ,.literatury szalonej", jako że ta cieszyła się największą 
poczytnością. Dla Glücksberga, który w latach 1841—1842 wydawał „Mie
szaniny" Henryka Rzewuskiego i „Korespondencję literacką" Michała 
Grabowskiego, zachwalanie romansów francuskich po upadku koterii było 
czymś zupełnie naturalnym. Po prostu sytuacja rynkowa dyktowała mu 
taki tok postępowania. 

Kraszewski z oburzeniem odrzucił sugestie Glücksberga. Kiedy nakładca 
wycofał się z finansowej współpracy z pismem, które nie przynosiło mu 
zysków, piętnował go w listach mianem spekulanta. Po wycofaniu się na
kładcy nawiązał Kraszewski współpracę z konkurentem Glücksberga, 
Adamem Zawadzkim. Na Glücksberga się obraził. Było to postępowanie na 
pewno bardzo honorowe, ale niestety nie wiele mające wspólnego z do
brem pisma, gdyż tym samym rozbudowana sieć handlowa znanego księ
garza (jakim był Glücksberg) nie mogła współdziałać w rozprzestrzenianiu 
się Athenaeum. Glücksberg zasypywał Kraszewskiego listami, w których 

28) J. I. K r a s z e w s k i do K. Wittego, 14 III 1842, (Cyt. za: Dwa listy Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, przepisał i objaśnił K. W i t t e , Kurier Warszawski 1908, 
nr 79, s. 4). Aby ocenić wartość tej propozycji, trzeba dodać, że poznański Orędownik 
Naukowy płacił Kraszewskiemu w tym czasie po 3 dukaty (9 r. s.) za arkusz druku. 
Por. A. Ba r : Michała Grabowskiego listy literackie, Kraków 1934, s. 186. 
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wyrażał gotowość pośrednictwa w sprzedaży Athenaeum za odpowiednim 
rabatem w wysokości 2 5 % ceny pisma. „Że Pan rabatu dać nie chcesz, 
to niesłusznie, spekulantem lub handlarzem być nie potrzeba, aby nie 
pojąć, że zatrudnienie i praca nie jest hańbą, owszem ozdobą każdego 
indywiduum, a że każdy szuka wynagrodzenia za swe trudy, jest to rzecz 
stara i wiadoma, nie tylko mnie, ale całemu światu..." 29) pisał Glücksberg 
do Kraszewskiego. 

Dopiero interwencja Zawadzkiego, który lepiej rozumiał interes pisma, 
skłoniła Kraszewskiego do ponownego nawiązania stosunków handlowych 
z Glücksbergiem. Zawadzki odstępował Glücksbergowi egzemplarze Athe
naeum do sprzedaży komisowej, udzielając 2 5 % rabatu 30). 

Zniechęcony nieuczciwością Glücksberga Kraszewski jeszcze w r. 1844 
snuł plany wydawania Athenaeum, własnym kosztem. Zamierzał on w tym 
celu założyć spółkę złożoną z dziesięciu akcjonariuszy. Każdy z nich miał 
wpłacić 300 rubli sr. W zamian za to uzyskiwał prawo do bezpłatnego 
egzemplarza i do 6°/o z zysku. W roku 1847 znalazł pięciu akcjonariuszy, 
ale nie znalazł wydawcy i w roku 1848 wydawał jeszcze pismo nakładem 
Glücksberga.31) Po wycofaniu się Glücksberga Kraszewski zawiązał znów 
spółkę wydawniczą i od roku 1849 zaczął wydawać pismo pod swoją re
dakcją, a kosztem spółki. 

Obok Kraszewskiego do spółki wchodzili Adolf Dobrowolski, współ
właściciel domu handlowego w Odessie, doradca Kraszewskiego w spra
wach finansowych i gospodarskich, sympatyk jego twórczości, oraz pi-
sarz-ziemianin z Wołynia, Karol Drzewiecki. Dobrowolski wykupił 3 
akcje za 900 r. s., a Drzewiecki 5 akcji za 1500 r. s. Uzyskali oni obietnicę 
udziału w dywidendach.32). 

Koszt druku jednego egzemplarza Athenaeum przy nakładzie 250 
egzemplarzy wynosił 42 kop. sr. Cena egzemplarza w prenumeracie wy
nosiła 1 r. s. Teoretycznie spółka zarabiała na czasopiśmie ponad 50%. 

Była to jednak teoria. Liczba prenumeratorów w latach 1849—1851 
wynosiła nie więcej jak 120 osób. Kontynuując w tych warunkach wy
dawanie pisma liczono tylko na zwrot kosztów. Tak przynajmniej należy 

29) T. G 1 ü с к s b e r g do J. I. Kraszewskiego, 25 V 1849, Korespondencja K r a 
szewskiego, Rkps В. J. 6465 IV. 

30) A. Z a w a d z k i do J. I. Kraszewskiego, 30 IX 1849, t amże , Rkps . В. J. 6482 IV. 
31) Por. J. I. K r a s z e w s k i do K. Podwysockiego, r. 1844, por. A. P ł u g : 

J. I. Kraszewski , Książka jubi leuszowa d la uczczenia pięćdziesięcioletniej dz ia ła l 
ności l i terackiej J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. LVII I . 

W liście t y m przeds tawi ł Kraszewski w d r a m a t y c z n y sposób próby wyzwolenia 
się spod f inansowej kura te l i Glücksberga : „Zostaje więc w e władzy i pod cenzurą 
Glücksberga, k tóry mi redakcy jne moje zamia ry łamie i wypacza . Jes t to na j smu t 
niejsze w świecie położenie! Żeby też u n a s w pięciu gubern iach bogatych pięciu lu
dzi po sto d u k a t ó w pożyczyć (bo d a r u n i e potrzebuję) n a t ak i cel użyteczny nie mo
gło! To zgroza i obrzydl iwość" . (Tamże, s. LIX). W liście zaś do ks. St. Chołoniew
skiego z dn . 1 marca 1845 t łumaczył Kraszewsk i t rudności w o t rzymaniu pożyczki 
w nas tępujący sposób: „Mogęż się gniewać, mogęż się dziwić, że mi k to w potrzebie 
nie pożyczy, mając reputację literata, a więc najgorszą w świecie hipotekę. Prędzej 
by utracjuszowi lub karciarzowi, myślę, dał kto niż literatowi. A może mają po swo
jemu rację". Cyt. za Ant. J....: J. I. Kraszewski i ks. St. Chołoniewski, Przewodnik 
Naukowy i Literacki, 1878 ,t. 6, s. 710. 

3 2 ) Por. A. D o b r o w o l s k i do J. I. Kraszewskiego, 18 III 1850 i K. D r z e 
w i e c k i do J. I. Kraszewskiego z 22 XII 1848 oraz z 7 XII 1850, Korespondencja 
Kraszewskiego, Rkps. B. J. 6464 IV. 
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rozumieć słowa Zawadzkiego, który informując Kraszewskiego o 120 pre
numeratorach zapisanych na rok 1850 (jak się później okazało było ich 
ostatecznie 101) stwierdzał z zadowoleniem: „mało co kosztów nie po
kryją". *>) 

Rok następny, ostatni rok wydawania Athenaeum zdecydowanie nie 
dopisał. Na rok 1851 zaprenumerowano bowiem 105 egzemplarzy (pre
numeratorów było mniej, bo niektórzy zamawiali większą liczbę egzem
plarzy). W sumie dawało to maksymalnie 735 r. s., licząc najwyższą 
cenę — 7 r. za sześć tomów z pocztą. A przecież nie wszyscy prenume
ratorzy zamawiali Athenaeum przez pocztę. Koszt wydania 6 tomów 
wraz z odbitkami i z przesyłką wyniósł w r. 1851—1060 r. s. i 82 kop. u) 

Nie wszyscy jednak prenumeratorzy dopisali, skoro w liście z dn. 
14 VIII 1852 Zawadzki informował Kraszewskiego, że zapłacono mu do
tychczas jedynie 554 r. i 14 kop. Od Kraszewskiego, a raczej od spółki 
należało się Zawadzkiemu jeszcze 506 r. i 66 kop. Ponieważ z lat 1849— 
1850 pozostał dług w wysokości 38 r. i 28 кор., łączna suma należności 
wynosiła 544 r. i 96 кор. 33) 

Kraszewski upoważnił Zawadzkiego do ściągnięcia sporej części długu 
ze swoich autorskich honorariów. Akcjonariusze również upomnieli się 
0 swoją, jak się wówczas okazało — pożyczkę. Kraszewski uznał się za ich 
dłużnika i skrupulatnie spłacał długi. Dobrowolskiemu, obok 900 г., wy
płacił ponadto 285 r. tytułem procentów za lata 1848—1849 36). 

Zawadzki radził Kraszewskiemu wyrównać niedobory przez sprzedaż 
pozostałych egzemplarzy czasopisma. Proponował on sprzedawać trzy rocz
niki Athenaeum po 9 rubli za egzemplarz, czyli niemal że w cenie kosz
tów druku ; i 7). 

Historia wydawania Athenaeum potwierdziła w pełni słowa Kraszew
skiego wypowiedziane w zamknięciu, a zarazem wyjaśniła nam sprzecz
ność sądów pisarza z lat czterdziestych na temat materialnych podstaw 
bytu twórcy. Jako redaktor Athenaeum znajdował się Kraszewski w sy
tuacji człowieka, który musiał wybierać między spekulacją i zyskiem z jed
nej strony, a wiernością idei oraz stratą — z drugiej. Wbrew sugestiom 
ludzi interesu pozostał wierny idei. Ale nie mógł negować faktu, że pismu, 
które tę ideę ogłosiło, groził upadek z braku odpowiednich funduszów. 
1 w rozmaity sposób starał się te fundusze dla swego ukochanego czaso
pisma zapewnić. 

Doświadczenia redaktora Athenaeum skłoniły Kraszewskiego do zwró
cenia baczniejszej uwagi na zagadnienie czytelnika-odbiorcy. Swoim po
glądom na ten temat da wyraz w „Listach ze wsi", w polemice z Romual
dem Podbereskim. Kontakty wydawnicze, z jednej strony z Glücksbergiem, 
z drugiej z Zawadzkim, pozwolą Kraszewskiemu na bardziej obiektywny 
sąd o wileńskim ruchu wydawniczym. Da temu wyraz w utworze pt. „Po
wieść bez tytułu". 

M) A. Z a w a d z k i do J. I. Kraszewskiego, 19 II 1850, op. cit. 
i4) Tenże, 14 VIII 1852. 
i5) Tamże. 
a«) por. rachunek K r a s z e w s k i e g o zestawiony przez pisarza na marginesie 

listu A. Dobrowolskiego z 22 VII 1855 i rewers Kraszewskiego dołączony do listu 
K. Drzewieckiego z 10 II 1852. 

Я7) A. Z a w a d z k i do J. I. Kraszewskiego, 22 VII 1852, op. cit. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Tą częścią sądów Kraszewskiego przyjdzie się nam obecnie zająć. 
W roku 1849 Romuald Podbereski wystąpił na łamach Rocznika Lite

rackiego z pretensjami wobec arystokracji, że nie opiekuje się sztuką, 
a tym samym zmusza pisarzy do pogardy dla złota i przywilejów, a z cza
sem i do „nienawiści demokratycznej". Słowa Podbereskiego wyjaśniały 
dość wyraźnie genezę romantycznej niechęci do pieniądza, którym 
w ustroju kapitalistycznym z reguły władali ludzie nie zainteresowani 
w wydawaniu go na cele społeczne. Podbereski nie pojmował jednak cha
rakteru procesów społecznych, skoro w dalszym ciągu wiązał byt litera
tury z dobrą wolą bogatych jednostek 38). 

W drugim „Liście ze wsi" Kraszewski przeciwstawił się Podbereskiemu 
i wypowiedział się zdecydowanie przeciwko pojedynczym mecenasom. Jego 
zdaniem przyszłość l i teratury zależała od szerokiej masy czytelników. 
I miał niewątpliwą rację, chociaż polemiczne zacietrzewienie zdecydowało, 
że rację ową przedstawił jako ocenę sytuacji już istniejącej. „Czymże dziś 
Mecenas przy czytających mnóstwie, którzy literaturę wspierają, trzy
mają i nią się karmią?" 39). 

Świadomość tworzenia dla przeciętnego i masowego czytelnika, który 
wspierał literaturę i traktował ją jako „duchowy pokarm" zdecydowała 
o przezwyciężeniu romantycznych obaw o profanację „płodów natchnie
nia". Duchowy wytwór stawał się przecież duchowym pokarmem mimo 
fantazji mecenasa, a szczególnie interesu wydawcy, który spełniał rolę 
„materialnego" pośrednika w wymianie dóbr duchowych. 

Stąd też w „Powieści bez tytułu" (1855), w drugiej wersji „Poety 
i świata", przedstawił Kraszewski środowisko wydawców wileńskich bar
dziej obiektywnie jak niegdyś. Obok księgarzy-przedsiębiorców, ukazał 
wydawców-pośredników, którzy podawali pomocną dłoń młodym, począt
kującym pisarzom, szanując ich talent. Za wzór postępowania w stosun
kach między pisarzem a wydawcą zostało przez Kraszewskiego uznane po
stępowanie Hipolita Klimaszewskiego, redaktora i wydawcy Noworocz-
nika Litewskiego, na którego łamach stawiał niegdyś nasz pisarz swoje 
pierwsze kroki4 0). Z drugiej strony wydrwił Kraszewski ostatecznie i bez
apelacyjnie uznawane dawniej lub przynajmniej tolerowane przesądy 
szlacheckie, które zawodowego pisarza stawiały niżej od amatora. 

Ostatnią przed r. 1863 wypowiedź Kraszewskiego na interesujący nas 
temat przynosił artykuł o dziennikarstwie opublikowany w „Gawędach 
o literaturze i sztuce" (1857). Tylko z uwagi na uderzającą zbieżność póź
niejszych wypowiedzi z owym artykułem pozwolimy sobie przekroczyć 
datę tytułową i sięgnąć jeszcze do „Rachunków", gdzie tezy zawarte 
w „Dziennikarstwie" znajdą swoją kontynuację w analogicznie zatytuło
wanych artykułach. „Powieść bez tytułu" (1835), i „Dziennikarstwo" (1857, 
1866 i 1867) pisał człowiek, który miał już za sobą dziesiątki wydrukowa
nych pozycji oraz redagowanie Athenaeum i który nawiązywał coraz to 

3 8) Por. R. P o d b e r e s k i : Przedmowa, Rocz. Literacki, 1849, s. XVIII—XIX. 3 9 ) J. I. Kraszewski: Listy ze wsi, II., Tyg. Petersburski, 1849, nr 24, s. 154. 
4 0 ) Wypłatę honoiarium dla bohatera utworu Stanisława Szarskiego poprzedził 

Hipolit następującymi słowami: .,— Nie myśl naprzód, że ja ci dar jaki robię... na 
Noworoczniku mam zysk czysty, słuszne, żebym go ze współpracownikami mymi 
podzielił. Zresztą zechcesz, to mi to kiedyś oddasz, ale dziś gniewać się będę, jeśli 
nie przyjmiesz". „Powieść bez tytułu"; Wybór pism, Warszawa 1878, t. 6, s. 129. 



POGLĄDY KRASZEWSKIEGO 99 

mocniejsze kontakty z prasą warszawską, opartą na nowoczesnych zasadach 
działalności, wobec których dotychczasowa praktyka redakcyjna Kraszew
skiego musiała wyglądać na chałupnictwo. Społeczeństwo warszawskie 
,,w warunkach ucisku carskiego umiało się zdobyć na wyższe liczby pre
numeratorów i większą liczbę czasopism, które kupowało — i czytało wię
cej książek od społeczeństwa polskiego w Poznańskiem i Galicji" 41). Nic 
też dziwnego, że Kraszewski odniósł się w „Dziennikarstwie" krytycznie clo 
wysiłków indywidualnych w redagowaniu pism i uznał, że przyszłość na
leży do gazet redagowanych zbiorowo na zasadzie spółki akcyjnej 42). Po
tępiał dalej zdecydowanie „zakładanie pism bez wyraźnego celu i spo
łecznej potrzeby, bez zabezpieczenia sobie podstaw materialnych i bez 
uświadomionego jasno programu" 43), 

W „Dziennikarstwie" (1866) Kraszewski otwarcie przyznawał, że zało
żenie dziennika wymaga, być może nieszczęśliwego, ale koniecznego ze
spolenia „dwojga nie łatwo z sobą chodzących rzeczy, grosza i talentu" 44). 
Owo „ożenienie się kapitału z inteligencją" 45), warunek silnego i niezależ
nego dziennikarstwa, mogło w stosunkach polskich dojść do skutku jedy
nie dzięki społecznej ofiarności. Na dziennikarstwie polskim spoczywały 
„zadania tak ważne, rozpowszechnianie idei zdrowych, prostowanie opinii, 
wychowanie polityczne narodu i czuwanie zarówno nad utrzymaniem tra
dycji i ustrzeżeniem od zacofania, iż kraj na chwilę wahać się nie powi
nien i nie może z uczynieniem dlań ofiary" 4(i). Nie chodziło tu jednak 
o jakąś dotację, ale o ofiarność w postaci licznej prenumeraty. Kraszewski 
ufał jednocześnie, że szczytność obowiązków i szlachetność celów, jakie 
historia postawiła przed polskim dziennikarstwem, uchroni ludzi pióra od 
zaprzedania się niesłusznym ideom dla zarobku, od „wyrobnictwa grosza", 
które tyle szkody wyrządziło zachodniej kulturze. W ten sposób raz jesz
cze wracała na łamy publicystyki Kraszewskiego idea szlachetnej ofiar
ności dla sprawy narodowej, która nie opuści jego utworów aż do śmierci 
pisarza a i na kartach literatury polskiej królować będzie niepodzielnie aż 
po czasy Żeromskiego. 

4 1 ) W. D a n e k : Publicystyka Józefa I. Kraszewskiego w latach 1859—1872, Wroc
ław 1957, s. 113. 

4 2 ) Tamże. 
4 3 ) Por. J. I. K r a s z e w s k i : Dziennikarstwo, Gawędy o literaturze i sztuce, 

Lwów 1857, s. 83—86. 
4 4 ) B o l e s ł a w i t a : Dziennikarstwo, Rachunki z r. 1866. Poznań 1867, s. 182. 
4 5 ) Tenże: Dziennikarstwo, Rachunki z r. 1867, Poznań 1868, cz. II, s. 164—165. 
4(i) Tamże, s. 150. 

7* 



IGNACY PRÖCHNICKI 

UWAGI O PRASIE W KRÓLESTWIE POLSKIM 

Szkic monograficzny przedstawiający tworzenie się w dru
giej połowie XIX w. na ziemiach polskich prasy typu kapi
talistycznego. Artykuł ten koresponduje z poprzednim: 
obawy Kraszewskiego, że dziennikarz opłacany przez wy
dawcę straci niezależność, stają się faktem w warunkach 

prasy kapitalistycznej. ! 

Jeśli za początek i przejaw dziennikarstwa zawodowego w Polsce uwa
żać możemy cykl wydawnictw Brunona hr. Kicińskiego (który jest na 
przestrzeni jednego zaledwie pięciolecia 1818—1823 wydawcą siedmiu ga
zet, w tym założycielem Kuriera Warszawskiego z r. 1821), jeśli charakter 
zawodowy prasy około roku 1850 nie nasuwa już poważniejszych wątpli
wości, to jej burzliwy rozwój rozpoczyna się wraz z rokiem 1864. 

Klęska polityczna i narodowa, jaką kończy się powstanie styczniowe, 
nie kładzie tamy uprzemysłowieniu. Wzrastająca na sile i znaczeniu bur-
żuazja polska, liczebny wzrost klasy robotniczej wpływają w ogromnej 
mierze na ożywienie i rozwój prasy. Nie ma (poczytnej) gazety, która nie 
przynosiłaby dochodu, toteż wydawcą poczynają powodować względy na
tury finansowej. 

Prasa okresu popowstaniowego nawiązuje początkowo do tradycji 
z połowy XIX stulecia: łatwiej było bowiem pójść wcześniej już utoro
waną drogą. Ale odgrywał tu jeszcze rolę wzgląd drugi. Oto nasze dzien
nikarstwo z okresu pomiędzy powstaniami, podlegając ostrym przepisom 
cenzuralnym, zdołało nabyć wprawy w przystosowywaniu się do istnieją
cych możliwości. Znana już była dopuszczalna tematyka, a nawet w związ
ku z tym — ustalony skromny wachlarz form dziennikarskich. I teraz na
leżało się spodziewać ograniczeń, i teraz przyszło zamknąć się na czas ja
kiś w wąskim kręgu spraw towarzyskich i felietonowych ocen przejawów 
sztuki, przerzucając cały ciężar atrakcyjności gazety na większe urozmai-
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cenie i wzbogacenie zasobu gatunków publicystycznych. Niedługo, a przyj
dzie oczywiście w sukurs bogata, coraz bogatsza problematyka ekono
miczna. 

Rozwój techniki drukarskiej, komunikacji i środków łączności nie mógł 
nie odbić się na charakterze i treści gazet. Nieustannie działającym bodź
cem staje się współzawodnictwo pomiędzy czasopismami, nie pozwalające 
ani na chwilę wytchnienia, gdyż groziło to niemożliwym już potem do od
robienia zdystansowaniem. 

Po dziś dzień przyjęty format gazetowy stawał się wówczas obowiązu
jący. Czytelnik pragnie wyczerpujących wiadomości z kraju i zagranicy, 
więc dostarcza mu ich stały artykuł wstępny, będący komentarzem do ko
respondencji krajowych i zagranicznych. Rozrasta się niepomiernie repor
terka lokalna. Stałe miejsce zachowuje felieton i niezależnie odeń dział 
literacki, a zwłaszcza recenzja literacka, teatralna, muzyczna. 

To cechy zewnętrzne prasy. O jej istocie wewnętrznej decyduje fakt, 
iż jest ona prasą kapitalistyczną. Dziennikarz poczyna w stosunku do wy
dawcy i swego chlebodawcy tracić niezależność. Staje się nie tylko he
roldem podyktowanej przez właściciela pisma ideologii, ale musi również 
niejednokrotnie ulegać jego prywatnym interesom. Zresztą, również wy
dawca traci swobodę ruchów, już się bowiem zaczyna rozbudowa działów 
ogłoszeniowych, a to znowuż oznacza wprzęganie się i podporządkowywa
nie sprawom finansjery. która płatne ogłoszenia rozdziela. 

Obok prasy codziennej typu informacyjnego rodzą się po 1864 r. rów
nież gazety będące organami prasowymi grup światopoglądowych. Jest to 
wszakże czas, kiedy ..młodzi", czyli pozytywiści, przypuszczają atak prze
ciw „starym". W parze z tym mamy również do czynienia ze ,,starą" 
i „młodą" prasą. Gdy mowa o gwałtownym rozwoju dziennikarstwa po
zytywistów, to trzeba podkreślić, że nie godząc w rząd cieszyli się znaczną 
swobodą, mimo tak wielkich w owym czasie ograniczeń cenzuralnych. 

Pismem pozytywistów staje się Przegląd Tygodniowy założony w 1886 
przez Adama Wiślickiego, Wokół Przeglądu skupiają się młodzi absol
wenci Szkoły Głównej, jak Kotarbiński, Rajchman, Ochorowicz. Batalię 
rozpoczynają w roku 1867, zaatakowawszy tak uznane pozycje w litera
turze, jak Kraszewski czy Jeż. Przywódcą „młodych" zostaje niebawem 
Aleksander Świętochowski, który w latach 1870—71 poczyna nadawać 
ton Przeglądowi. Sprawa przyjmuje wkrótce obrót prawdziwej i długo
trwałej wojny prasowej. Zarzuca się bowiem dotychczasowej prasie nudę. 
jednostronność, brak wszelkiego programu i idei przewodniej. 

Istnieje w dalszym ciągu założony jeszcze przez Kicińskiego Kurier 
Warszawski — pod zmieniającymi się kolejno naczelnymi redaktorami. 
Rozwój techniczny tego niegdyś dwustronicowego (!) pisemka przypada 
na czas redaktorstwa Wacława Szymanowskiego w latach 1868—1886. 
Wzorem zaś staje się dlań brukowa i wielonakładowa prasa paryska. Od 
1 kwietnia 1883 wypuszcza Kurier również wydanie popołudniowe. 
W chwili obejmowania redakcji przez Szymanowskiego liczy pismo 4000 
prenumeratorów, po 1883 r. zaś 20 tysięcy — z tendencją do nieustannego 
wzrostu. 

Niegdysiejszy redaktor Kuriera Warszawskiego zakłada w 1865 r. organ 
konkurencyjny, a mianowicie Kurier Codzienny, Feliks Fryzę zaś w 1877 
Kurier Poranny. 
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Słynny stał się programowy artykuł pióra Świętochowskiego pt. „My 
i wy" ogłoszony pod koniec roku 1871. Przyrzeka w nim autor w imieniu 
„młodych" pokusić się „o wywołanie w ogóle jak najwięcej sił umysło
wych, o przyśpieszenie pory dojrzałości jego, o pobudzenie go do pracy, 
nauki, zrozumienia swego położenia i swoich zadań". Zwracając się do 
„starych": „Pytamy, co wyście w tej mierze zrobili, wy, opiekunowie sen
tymentalnych powieści i zagważdżającej mózgi polityki?" 

Zarówno krytyka, jak i problematyka reprezentowana przez „młodych" 
była niewątpliwie ożywiona, bogata i z punktu widzenia prężnego kapi
talizmu słuszna, ale w miarę również eklektyczna. Wynosili na piedestał 
nauki przyrodnicze i technikę, propagowali równouprawnienie kobiety, 
bronili przemysłu i handlu, dyskutowali na temat metod pedagogicznych 
itd. W 1873 roku pojawia się seria artykułów „Praca u podstaw", zachę
cających do tego, aby sfery zamożne i inteligencja nie odmawiały swego 
udziału w takich instytucjach, jak zarządy gminne, szkoły wiejskie, kasy 
pożyczkowe. Krytykowano skostnienie i tradycjonalizm. 

Z początkiem ósmego* dziesiątka lat ubiegłego wieku poczyna się wy
raźnie rysować linia podziału — także w prasie. Po stronie „starych" opo
wiedziały się tradycyjne i długowieczne dzienniki: Gazeta Polska, Gazeta 
Warszawska, Kurier Warszawski. Pozycję niechętną na ogół pozytywi
stom, ale umiarkowaną i bliższą środka zajmują pisma ilustrowane — 
Kłosy i Tygodnik Ilustrowany. 

Drugą redutę „młodych" stanowi Niwa z roku 1872, dwutygodnik nau
kowy, literacki i artystyczny. Wierna przyjętej dewizie, że „wiedza to po
tęga", postanawia Niwa poświęcić się popularyzacji najnowszych osiągnięć 
nauki. Programu tego przestrzega na ogół w pierwszej fazie swego istnie
nia, t j . mniej więcej do roku 1876. O prasie mówi to pismo w artykule 
wstępnym pierwszego numeru rocznika 1872 w sposób następujący: 

„Piśmiennictwo nie przynosi pożytku całemu społeczeństwu, gdy ma na 
względzie pewne klasy społeczeństwa lub też pojedyncze osobistości; wiel
kie nawet przynosić może straty, gdy jest narzędziem do eksploatowania 
społeczeństwa służącem i zwykle pismo użyte jest w tym razie do rozbu
dzenia lub schlebiania złym i poziomym instynktom czytelników". 

Poza stałym artykułem wstępnym na takie tematy, jak „Stowarzyszenie 
Spożywcze Merkury" (propaganda spółdzielczości) lub „Słówko o pewnego 
rodzaju proletariacie" (przeciwko karierze urzędniczej, a za rzemieślni
czą), napotykamy w Niwie poważny dział naukowy, korespondencje z kraju 
i zagranicy, krytykę i bibliografię oraz recenzje z odczytów publicznych, 
starczające nieraz za artykuł. 

Już rok 1875 przynosi wielki przełom w Niwie. Oto w roczniku tym po
jawia się szereg artykułów w formie listów do redakcji na temat znaczenia 
wielkiej posiadłości ziemskiej i ubolewających nad jej upadkiem. Z te
matyką tą mamy do czynienia także w roku następnym. 

W roku 1876 obejmuje redakcję gazety Mścisław Godlewski i wtedy to 
zaczyna ona coraz to bardziej przechodzić na prawo stając się wyrazicielką 
konserwatyzmu. W zeszycie 122 z 15 stycznia 1880 zamieszcza Godlewski 
artykuł wstępny pt. „Nieobecni". Postępowcy zostali w nim obdarzeni 
mianem krzykaczy, a arystokracja... Czytajmy: „Nie ma i nie było społe
czeństwa bez arystokracji, bo nie ma i być nie mogło społeczeństw, w któ
rych by wszyscy członkowie od natury i od okoliczności jednakowo wypo-
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sażeni byli". Autor uważa, że chwalebna przeszłość świetnych rodów pre
destynuje je do roli przywódców narodu. Niwa staje się stopniowo na tere
nie stołecznym echem krakowskich stańczyków, przedrukowując za Prze
glądem Polskim ar tykuły Tarnowskich i Szujskich. 

W latach 1882—1885 drukuje na łamach Niwy obszerną swą pracę Lu
dwik Górski: „Znaczenie i obowiązki większej własności ziemskiej w Kró
lestwie Polskim", w której gromiąc ziemian za „uporczywe krążenie w kole 
dawnych praw i przywilejów" agituje za udzielaniem się właścicieli ziem
skich w życiu gmin, propaguje popieranie dobroczynności, a przede 
wszystkim udział w towarzystwach kredytowych ziemskich. W ten spo
sób spotykamy się twarzą w twarz z propagandą kapitalizacji rolnictwa 
obszarniczego. Bo też Górski należał wraz z Andrzejem Zamojskim do 
tych, którzy jeszcze przed 1863 rokiem łączyli hasło bogacenia się i wzma
gania roli obszarnictwa w państwie ze zrozumieniem konieczności uprze
mysłowienia. W ten sposób Niwa najwcześniej spośród czasopism pozyty
wistycznych opuszcza pozycje burżuazyjno-demokratyczne i staje się re 
prezentantem interesów sfer wielkoziemiańskich. 

Pod koniec roku 1878 opuszcza Aleksander Świętochowski Przegląd 
Tygodniowy, obejmując redakcję dziennika Nowiny. Ale i tu wytrwał nie
długo, gdyż na początku 1881 r. zakłada Prawdę. Z 10-wierszowego „Od 
redakcji" w numerze 1. dowiadujemy się tylko, że Prawda wychodzi 
„w imię niepodległej wiedzy, swobody przekonań, oświaty, dobrobytu, 
ogólnoludzkich i narodowych praw, w imię powszechnej i naszej własnej 
cywilizacji". 

Nie bez przyczyny daje się zaraz na wstępie wyraz przekonaniu na rzecz 
prawa i cywilizacji narodowej. Zarówno bowiem Przegląd Tygodniowy, 
jak i Niwa zdołały się w swoim czasie narazić pewnym kręgom społeczeń
stwa, które dopatrywały się w nich momentu lekceważenia nie tylko t ra
dycji, ale ideałów i aspiracji narodowych tak, że przezwano je kosmopoli
tycznymi. 

W Prawdzie Świętochowskiego artykuły wstępne mają zawsze charak
ter polityczno-społeczny, one też stanowią trzon 12-kolumnowego numeru. 
Szereg bowiem działów reprezentujących filozofię, nauki przyrodnicze, 
historię, ekonomię, a także literaturę i sztukę, to nader często właściwie 
tylko omówienia, sprawozdania. Poza tym znajdziemy w numerze poezję 
lub powieść, życiorysy i wspomnienia pamiętnikarskie, oraz bogaty dział 
korespondencji — z innych części Polski i zagranicy. 

W artykule „Albo... albo..." z 3 marca 1883 rozprawia się Świętochowski 
z polityką uprawianą przez galicyjskich stańczyków zarzucając im, że poza 
dwoma fotelami ministerialnymi niczego więcej nie zdołali osiągnąć, gdy 
tymczasem w Królestwie „szybki, względnie do warunków niezwykły roz
wój umysłowy, piśmienniczy, ekonomiczny i handlowy (...) my w Króle
stwie wprowadziliśmy do życia myśl walczenia o byt pracą i oświatą (...). 
Nasz chłop jest zamożnym, posiadacz większej własności z matni służeb
nościowej się wjfwija i z upadku dźwiga, a galicyjscy obywatele i lud giną 
w uściskach lichwy. Nasza prasa posiada przeszło 40 organów stojących 
o własnej sile, prawie wszystkie dzienniki galicyjskie żyją z subwencji". 

Prawda jest anty pruska, gdy idzie o orientację polityczną. Krajową te 
matykę polityczno-społeczną porusza ostrożnie, sprowadzając ją raczej 
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i chętnie do takich form i sposobów, jak polemika z reakcyjną prasą ro
syjską, porównania ze stanem rzeczy w Galicji, informacje o zagranicy. 

Specjalista od spraw ekonomicznych w Prawdzie, Zenon Pietkiewicz, 
poświęca we wrześniu 1891 artykuł nowemu prawodawstwu fabryczne
mu — ustawie z r. 1886, obowiązującej w Królestwie właśnie od 1891. 
Pietkiewicz zajmuje wobec tych przepisów stanowisko w pełni aprobu
jące, gdyż w jego przekonaniu „ich dążnością jest z jednej strony poha
mowanie nadużyć fabrykantów i jednocześnie zabezpieczenie ich intere
sów, z drugiej — ochrona pewnych praw robotnika tudzież jego zarob
ków". Autor tak jest przejęty kwestią powodzenia i coraz wyższego tempa 
rozwoju przemysłu, że nie dostrzega właściwego podłoża, na którym rodzą 
się przepisy wspomnianej ustawy, nie dostrzega oczywiście również, że 
nadciąga następny, wyższy etap kapitalizmu. Toteż nie budzą w nim wąt
pliwości ani podejrzeń, ale wydają się same przez się zrozumiałe „rozpo
rządzenia rządowe mające na względzie bezpieczeństwo fabrykantów 
i ochronę ich mienia". Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, iż tych 
ostatnich zarządzeń nie pomieszczono wśród oficjalnych przepisów pra
wodawczych, lecz ujęto je w formę instrukcji rozesłanej do fabrykantów 
w związku z wprowadzeniem książeczek robotniczych. A w książeczkach 
tych umieszczono wyciąg z kodeksu przewidującego karę kryminalną za 
udział w zmowie czyli strajku. 

A oto jeszcze jeden dziennik o tendencji znamiennej dla prasy tego 
okresu. W 1859 powstaje Gazeta Codzienna, którą znany bankier stołeczny, 
Leopold Kronenberg przejmuje z innych rąk, a pozyskawszy do współ
pracy Kraszewskiego oddaje mu w sierpniu tego roku redakcję. Zarówno 
dzięki naczelnemu redaktorowi, jak i z racji pisywania do niej przez zna
nych literatów usiłuje sobie Gazeta Codzienna (która w 1861 zmienia na
zwę na Gazeta Polska) nadać pozory pisma literackiego. Tymczasem nie 
te momenty zadecydowały o obliczu gazety. Propaguje ona rozwój prze
mysłu i handlu, a jako przedstawicielka finansjery uprawia propagandę 
na rzecz towarzystw akcyjnych, zwłaszcza związanych z budową nowych 
linii kolei żelaznej. Gazeta Polska to reprezentant kół kapitalistycznych, 
prowadzących jeszcze wówczas rozgrywkę z obozem obszarniczym i kon
serwatywnym. 

Niezmiernie pod tym względem znamienną ilustrację i przykład stanowi 
korespondencja paryska L. W., drukowana w rubryce przeglądu nauk spo
łecznych z nowym rokiem 1860. Autor omawiając w sposób krytyczny 
jeden z pomysłów Proudhona, a mianowicie tzw. cedułę zamiany, która 
miała wyprzeć pieniądz oraz ustosunkowawszy się pozytywnie do nowo 
założonego marsylsko-paryskiegO' banku Bonnarda, zmierza w gruncie rze
czy do dania motywacji wyraźnemu już również w Polsce kapitalizmowi. 

Redakcja, niewątpliwie Kraszewski, występuje z artykułem programo
wym malując oblicze społeczno-polityczne pisma: „Sądzimy, żeśmy zro
zumieli ducha narodu i jego instytucji charakter, na czele stawiać jako 
zadanie główne dziennika moralne równouprawnienie stanów, wyznań, 
klas społecznych i powołanie do jednakich praw obywatelstwa wszyst
kiego, co z łona ziemi naszej wyszło i z piersi jej ssało życie". Gdyby zaś 
znalazł się ktoś, kto nie zrozumiał albo przeoczył znaczenie zwrotu 
o „moralnym" tylko „równouprawnieniu", to tego wyprowadzi redakcja 
rychło z błędu: „Myliłby się, kto by stąd wnosił, że chcemy zrównać i zni-
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welować społeczność, która nigdy nie przestanie dzielić się na możnych 
i ubogich, znaczących i nieznanych; bo siły umysłu, serca, pracy jednych 
dźwigają wysoko, drugich strącają nisko". Z kolei hasło młodego kapita
lizmu: „Stany i powołania są nieodłącznym od wszelkiego bytu fenomen 
nem, ale stanów nie powinien dzielić przywilej; praca i zasługa wszędzie 
prowadzić powinny, nikt nie ma prawa oddzielać się i wyłączać ani do
statkiem, ni rodem". I hasło programowe ukute w trakcie ewolucji, jaką 
przeszła Gazeta — o współpracy i symbiozie kapitału z ziemiaństwem : 
„Szanujemy pamiątki rodzinne, cenim symbole krwawe starych zasług dla 
kraju, ale w nich widzimy tylko przypomnienie obowiązków, godła po*-
święceń nowych. Obok tych klejnotów i szabli rycerza młot rzemieślnika, 
lemiesz wieśniaka, kupiecki łokieć i wagę mamy za równie godne poszano
wania, gdy je uczciwe, pracowite piastują ręce". 

Organicznikowskie hasło pracy u podstaw szerzy właściwie Gazeta jesz
cze przed oficjalnym ogłoszeniem ery pozytywizmu polskiego mówiąc: 
„...pracy jako środka do osiągnięcia moralnego więcej, niż materialnego 
dobrego bytu, jesteśmy... apostołami. Wszelką pracę mamy za równie 
godną, każdą za użyteczną dla duszy, a obowiązkową dla kraju. Wierzym 
w to, że pracą tylko do sił przyjść można, że wytrwaniem w niej nabywa 
się nie tylko mienie, ale charakter, a cenim dobry byt i bogactwo dlatego, 
że one są rękojmiami niezawisłości, że dają środki wielkie do potężnego 
działania, że zwiększenie ich nie dla indywiduów, ale dla kraju jest po
tęgą. Nie o bogactwa pojedynczych ludzi, ale o rozwinięcie sił wszelkich 
ziemi naszej nam idzie". 

Prasowym reprezentantem nieszczerej ludowości i pogrobowcem senty
mentalizmu był tygodnik Kmiotek, ukazujący się w Warszawie jeszcze od 
początku roku 1842 pod redakcją Pawła Leśniewskiego, nauczyciela i au
tora publikacji o gospodarstwie wiejskim. Ukazywanie się Kmiotka dzieli 
się wyraźnie na dwa okresy rozgraniczone dłuższą przerwą; za każdym 
razem kieruje pismem inny zespół redakcyjny. Okres pierwszy trwa do 
r. 1849, kiedy to na czele zespołu stoi Leśniewski, a współpracuje z nim 
Sobieszczański. Należy podkreślić, iż pismo dysponuje znakomitą bazą 
finansową, gdyż poza wkładami obydwu redaktorów wydaje je i drukuje 
sumptem własnym bogata firma wydawnicza Orgelbranda. 

Podtytuł tygodnika brzmi: „Pismo czasowe do czytania dla wiejskiego 
i miejskiego ludu przeznaczone". A oto treść wymieniana również na kar
cie tytułowej: „nauki religijno-moralne; przestrogi i objaśnienia usuwające 
przesądy i zabobony; obowiązki i powinności względem panów i zwierzch
ności; wiadomości i wyciągi z rozporządzeń i przepisów rządowych; nauka 
zdrowia ludzi i zwierząt i łatwiejsze sposoby jego ratowania; nauka i prze
pisy dla różnych gałęzi wiejskiego i domewego gospodarstwa; powieści, 
anegdoty i wiadomości nauczyć, zabawić i ciekawość ludzi zająć mo
gące". 

Kmiotek, który dociera do wszystkich obszarów dawnej Polski, posiada 
podczas pierwszej fazy swego ukazywania się charakter pisma fachowego 
z tym, że poziom jego publikacji jest wcale znaczny. O uprawianiu przezeń 
propagandy solidaryzmu społecznego świadczy m. in. artykuł w roczniku 
1845, w którym mowa o miłości wzajemnej wszystkich: „małych czy du
żych, bogatych czy ubogich, panów czy sług, mądrych czy nieudolnych..." 
T jeszcze jaśniej: „...sługa obejmujący służbę u pana ma być jego przyja-
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cielem, a nie wrogiem, pomocnikiem, a nie ciężarem...". Panowie zaś tak 
powinni postępować ze sługami, aby „uczuli, że pracując gorliwie dla do
bra pańskiego, własne dobro pomnażają i upodobanie w takiej usilności 
znajdowali". 

Ustawodawstwo prasowe Królestwa Polskiego przechodziło różne koleje. 
Fakt wyswobodzenia się z więzów cenzury sprawił, iż prasa powstania 
listopadowego — żeby sięgnąć do epoki wcześniejszej i zdobyć w ten spo
sób pogląd na całość zagadnienia — posiada odrębne, sobie tylko właściwe 
oblicze różniące się zarówno od przeszłości, jak, i to jeszcze bardziej, od 
czasopiśmiennictwa późniejszego. Dziennikarstwo okresu poprzedzają
cego wybuch listopadowy stanowi jedynie w drobnej mierze odbicie spraw 
nurtujących życie społeczeństwa polskiego. Najżywotniejsze tematy po
mijano bowiem milczeniem poświęcając łamy gazet sprawom dalszorzęd-
nym. Tylko taka epoka mogła wszakże zrodzić pismo, które idąc drogą 
,,raz utorowaną, z ukłonami na wszystkie strony, z pochwałami dla wszyst
kich i uśmiechem,... od początku nikogo nie łajało, niczego nie ganiło, 
z nikim się nie wadziło... Pisało o wszystkim bez wielkiego ładu i to mu 
podobno największą popularność zjednało, bo każdy mógł znaleźć, czego 
szukał... Mylą się ci, którzy w powodzeniu Kuriera dopatrywali obrazu 
usposobień Warszawy". 

Takie oto świadectwo wystawia Kurierowi Warszawskiemu tych czasów 
Sobieszczański. 

Prasa listopadowa rozpatruje natomiast aktualne i żywotne, wszystkich 
interesujące tematy. Specjalnie żywo udzielają się publicyści, którzy do
tychczas bądź byli zmuszeni do milczenia, bądź też wypowiadali się w spo
sób ostrożny i przenośny. Temat główny stanowi oczywiście tocząca się 
walka zbrojna. 

Lata następujące po Wiośnie Ludów to okres wzmożonej reakcji w Eu
ropie i Polsce, na terenie poszczególnych ziem zabranych. W imperium 
carskim odbiło się to specjalnie ostro w dziedzinie oświaty i piśmiennic
twa, zaostrzono też przepisy prasowe. Zewnętrznym objawem nowego- re
żimu było zastąpienie „liberalnego" Uwarowa przez Szychmatowa na sta
nowisku ministra oświaty, któremu podlegała również cenzura. Nowy mi
nister zwraca carowi i rządowi uwagę na to, że zbyt duży odsetek mło
dzieży garnie się po ukończeniu uniwersytetów do dziennikarstwa. 
Powtarza w ten sposób niegdysiejszy argument Nowosilcowa. I jak temu 
ostatniemu udało się przekonać cesarzewicza Konstantego, tak znowuż 
stanowisko Szychmatowa wiedzie do tego, że rząd nie zezwala przez czas 
dłuższy na zakładanie nowych czasopism. 

W pierwszym okresie znalazło się również w tej sytuacji Królestwo 
Polskie. Trzeba jednak powiedzieć, iż stan ten trwa dłużej w Rosji, na 
Litwie i Ukrainie, aniżeli w Królestwie. Tutaj jak gdyby wyszły sobie na
przeciw dwa nurty. Z jednej strony idąca właśnie fala reakcji, z drugiej 
zaś wybitne ożywienie gospodarcze i burzliwie nawet w pewnym sensie 
rosnące uprzemysłowienie, a zatem rozwój ekonomiczny w kierunku ka
pitalistycznym u progu przełomowej daty roku 1864. Fakty te nie mogły 
oczywiście pozostać bez wpływu na coraz bardziej potężniejący wzrost 
znaczenia mieszczaństwa i wszechstronny rozwój stolicy. Fakty te nie 
mogły się również nie odbić na wzroście czytelnictwa, a w konsekwencji 
tego na technicznym przynajmniej unowocześnieniu prasy. Zachęceni tym 
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zjeżdżają do Warszawy pisarze, publicyści i dziennikarze z innych okolic 
Polski, przybywa m. in. Kraszewski. 

Za datę graniczną zwykło się nie bez pewnej słuszności przyjmować rok 
1856, rok po kompromitacji i klęsce poniesionej przez Rosję w wojnie 
krymskiej. Nowe ożywienie w czasopiśmiennictwie przynoszą nadzieje 
związane z wstąpieniem na tron nowego cara, a przede wszystkim z prą
dami, które powiały w imperium w dobie dyskusji i przygotowania 
reform, z reformą rolną na czele. 

Są to oczywiście refleksy zaistniałych i przygotowujących się przemian 
w ówczesnym uwarunkowaniu ekonomicznym. Jeśli idzie o Królestwo Pol
skie, to jego przemysł i gospodarka przyjmują charakter wielkokapitali
styczny od początku szóstego dziesiątka lat ubiegłego wieku. Złożyło się 
na to zniesienie pańszczyzny w roku 1864 i związane z tym upowszechnie
nie gospodarki towarowej oraz poszerzenie się rynku wewnętrznego. Da
lej zaś budowa dróg kolejowych jako też zniesienie bariery celnej pomię
dzy Królestwem a resztą imperium, co otwarło szerokie możliwości wy
wozowe. 

Rzecz znamienna jednak, że prasa całego prawie szóstego dziesiątka lat 
nie stanowi rzetelnego zwierciadła chwili, nie odbija opisanego stanu. Jest 
powierzchowna i zacieśniona, wydaje się uciekać od głębszej problematyki 
narodowej krążąc ze swymi zainteresowaniami i informacją na peryferiach. 
Takim tematem peryferyjnym stało sie życie artystyczne i chęć zabawy. 

Cóż się na taki stan rzeczy złożyło? Czy obostrzenia prasowe? Są one 
łagodniejsze, niż poprzednio. Toteż należy to raczej tłumaczyć reakcją — 
dosyć co prawda spóźniona — po klęskach lat 1831, 1846 i 1848. Stąd 
xv tzw. sferach wyższych zwłaszcza pociąg do zabaw. Następnie warstwa 
nemiańska konstatuje z pewną dozą zdumienia, że poczyna tracić mono
pol na rządy, także na , rząd dusz", a nowa klasa kapitalistów dysponująca 
pieniądzem, sięgająca po wpływy i przywileje na równi z obszarnikami, 
nie ma jeszcze odwagi sięgnąć również... po pióro. W sumie pewien stan 
zaskoczenia i okres wyczekiwania. 

Nowa klasa wprowadza na łamy prasy nowego bohatera. Czyni to 
również ukazujący się od sierpnia 1859 r. Tygodnik Ilustrowany. Tygodnik 
składa hołd przeszłości, zamieszczając życiorysy sławnych mężów, dru
kuje biografie pisarzy, malarzy, muzyków, aktorów. Ale wyczuwając 
tętno współczesności przynosi również obszerną biografię przedstawi
ciela burżuazji, Piotra Steinkellera, twórcy osobowej komunikacji konnej, 
popularnej ,.sztajnkelerki", którą bardzo sobie chwali jeszcze z początkiem 
piątego dziesiątka lat ubiegłego wieku w s\ ych pamiętnikach Henryk Ka
mieński. Dowiadujemy się z dwukolumnowego artykułu w Tygodniku 
Ilustrowanym, że Steinkeller, który jako syn kupca urodził się w 1799 roku 
w Krakowie, ma ogromne zasługi dla rozwoju przemysłu i handlu 
w Polsce. Oto przeniósłszy się do Warszawy uzyskuje otwarty kredyt 
w Banku Polskim, i to od momentu powstania Banku w 1828. Dzięki temu 
może uprawiać wielki handel solą, rudą żelazną, zbożem; wytapia cynk 
i zakłada fabrykę budowy maszyn w Żarkach; wznosi cegielnię i młyn 
parowy w Warszawie. 

Pod koniec stulecia tematyka (a nawet formy) prasy uległa poważnej 
zmianie. Skończył się pozytywizm i górować poczęła problematyka wy
suwana przez partię „Proletariat". Na początek dziewiątego dziesiątka lat 
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przypada bowiem działalność Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej 
Partii Proletariat, której organem prasowym było pismo pod nazwą Prole
tariat założone przez Ludwika Waryńskiego, a ukazujące się nieregularnie 
(początkowo jako dwutygodnik) w Warszawie w latach 1883—1884, oczy
wiście nielegalnie. Numer pierwszy pojawia się 15 września 1883, a w nie
spełna dwa tygodnie potem aresztowano Waryńskiego. Zdążył on jeszcze 
tylko przygotować do druku drugi numer pisma, które wywołało olbrzymie 
wrażenie jako pierwsze nielegalne wydawnictwo po powstaniu stycznio
wym. Wniosło ono jak partia, którą reprezentowało, do świadomości pro
letariatu polskiego zasady marksistowskiej ideologii rewolucyjnej. 



M A T E R I A Ł Y 

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH: 

PRIAMI J. A., ALCYATO J. CH., BIEŃKOWSKI A., 
BOBIŃSKI S., KIEŁB Z., KONIŃSKI K. L. 

W roku 1957 powstał w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie projekt 
stworzenia „Słownika publicystów i dziennikarzy polskich", który miał być wydany 
na jubileusz 300-lecia prasy polskiej. Inicjatywa była wyjątkowo cenna, bowiem 
Ьгяк tego rodzaju słownika specjalistycznego odczuwa się dotkliwie, a okoliczność 
dostojnego jubileuszu prasy polskiej była w tym przypadku dodatkowym argumen
tem na rzecz realizacji projektu. 

Powołany został w tym celu komitet redakcyjny „Słownika", w skład którego 
weszli: doc. dr Marian Tyrowicz (przewodniczący komitetu), red. Piotr Grzegorczyk, 
dr Zbigniew Jabłoński, red. Ignacy Krasicki, dr Jan Lankau (wybrany na redaktora 
„Słownika"), Czesław Lechicki oraz dr Stanisław Peters. Pierwsze posiedzenie ko
mitetu odbyło się 3 stycznia 1958 r. i od tego momentu prace nad „Słownikiem" 
trwały przez okres dwu lat. Sporządzona została kartoteka zawierająca 2.860 nazwisk 
dziennikarzy i publicystów, ponadto zaś materiały archiwalne „Słownika" zawierają 
790 życiorysów, z czego 636 opracowanych zostało na zamówienie (z tej liczby 192 
zrecenzowano), 84 przekazał IBL, reszta zaś (70) wpłynęła do Ośrodka Badań Pra
soznawczych Dez zamöwiema. 

O koncepcji i zasadach redakcyjnych „Słownika" informuje wyczerpująco 
Cz. Lechicki w artykule, który opublikowany został w wydawanym wówczas pe
riodyku OBP — Prasa Współczesna i Dawna (1958, nr 1, s. 17—27). Podane tu zo
stały także podstawowe źródła do opracowania „Słownika". 

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że życiorysy i sylwetki dziennikarzy oraz pu
blicystów miały być opracowane na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy, 
a więc w zasadzie bez ambicji prowadzenia specjalnych badań naukowych, co — 
rzecz jasna — wymagałoby wysiłku licznego grona pracowników i musiałoby trwać 
wiele lat. Celem zaś inicjatorów tego przedsięwzięcia było wykonanie dzieła o sto
sunkowo skromnych rozmiarach (obliczone na 1 lub najwyżej dwa tomy), ale o sze
rokim adresie czytelniczym i dużej użyteczności praktycznej. Kierowano się słuszną 
zasadą, że życiorysy dziennikarzy i publicystów ograniczać się muszą do najistotniej
szych tylko imformacii biograficznych, odnoszących się przede wszystkim do dzia
łalności dziennikarskiej, publicystycznej, redakcyjnej, czy wydawniczej danei osoby, 
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z uwzględnieniem zwięzłej charakterystyki ideologicznej. Informacja bibliograficzna 
ograniczona została do najważniejszych pozycji. 

Z wymienionych wyżej materiałów bardzo cenna, acz niekompletna, jest karto
teka dziennikarzy i publicystów. Życiorysy natomiast stanowią materiał o zróżnico
wanej wartości naukowej i niektóre z nich wymagają jeszcze wprowadzenia uzu
pełnień względnie poprawek. Odnosi się to zwłaszcza do tych życiorysów, które nie 
były recenzowane. Ogólna ilość opracowanych życiorysów, aczkolwiek dość po-
Każna, stanowić może zaledwie niewielką część materiału do względnie komplet
nego „Słownika publicystów i dziennikarzy polskich". Prac nad ukończeniem „Słow
nika", a <x> za tym idzie i jego wydaniem, nie udało się zrealizować Ośrodkowi. 
'Nie ulega jednak wątpliwości, że materiał ten winien być maksymalnie wyzyskany, 
jeśli tylko ożyje myśl stworzenia „Słownika". Warto by również już dzisiaj szerzej 
udostępnić materiały *io „Słownika", dając niejako jego próbną makietę. Kierując 
się tymi względami redakcja Zeszytów Prasoznawczych postanowiła publikować 
po kilka życiorysów (każdorazowo w kolejności chronologicznej), traktując je jako 
materiał do przyszłego, tak bardzo potrzebnego „Słownika publicystów i dzienni
karzy polskich". 

(jm) 

P R I A M I JERZY ALEKSANDER 
Syn Gerarda, kupca włoskiego z Lukki, który w 1631 przyjął obywatelstwo kra

kowskie, a z czasem został sekretarzem królewskim. Jerzy objął to stanowisko za
pewne za wstawiennictwem ojca i przez długie lata zajmował się ogłaszaniem no
win, drukując je nie bez ponoszenia kosztów. 22 IV 1695 r. otrzymał od Jana III przy
wilej na wydawanie nowin krajowych i zagranicznych w języku polskim, łacińskim 
i włoskim, z prawem wyłączności dla siebie i swoich spadkobierców. Na podstawie 
tego przywileju, oblatowanego w aktach radzieckich krakowskich, wydawał Priami 
począwszy od 1696 г.: Awizy wszelakie za osobistym przywilejem króla I.Mci dru
kowane w Krakowie i Wiadomości różne Cudzoziemskie, zaś w 1698 r. od stycznia 
do marca miesięcznik po łacinie pt. Mercurius Polonicus. Awizy i Wiadomości choć 
w zasadzie były gazetami tygodniowymi, wychodziły jednak bez numeracji i pagi
nacji, nieregularnie, w miarę jak napływał materiał informacyjny, o który w czasie 
walk domowych było trudno, w związku z kiepsko funkcjonującą pocztą. Osoby na
ruszające przywilej i drukujące na własną rękę nowiny, ścigał Priami sądownie, np. 
drukarza Schedla i ławnika Józefa Pestai occi ego. Priami trudnił się także pisaniem 
nowin i należał do informatorów m. in. ks. Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiejr 
żony hetmana. Priamowie zostali nobilitowani na sejmie koronacyjnym w 1676 — 
przywilej nazywa Jerzego szlachcicem lukkeńskim i krakowskim — i pieczętowali 
się herbem Kolumna. W. Potocki wyśmiewa Priamiego we „Fraszkach", że piórem 
dorobił się szlachectwa. 

Bliższe szczegóły życia Priamiego są nieznane. Urodził się około 1635 г., zaś po 
1705 r. zanikają o nim wszelkie wiadomości. Tradycja wskazuje dom pod „Czarnym 
Orłem" przy ul. Św. Anny, gdzie miały być redagowane awizy za przywilejem. Rze
czywiście Priamowie mieli dom przy tej ulicy, który stał w miejscu, gdzie dziś wznosi 
się Collegium Phisicum. Obok Pinocciego Priami jest drugim z kolei Włochem i do 
tego Lukkeńczykiem, który zasłużył się jako pionier prasy periodycznej w Polsce. 

J. S. B a n d t k i e : Wiadomość k r ó t k a o gaze tach polskich. Rocznik Tow. N a u k . z U n i w e r s . 
Krak . Dołączonego. Кг. Ш9. IV. 209—211: K. S z a j n o c h a : L i t e r a t u r a czasowa w Polsce . 
Czasopism nauk . ks ięgozbioru im. Ossolińskich Lw. 1848. s. 216—218; A. B i a ł e c k i : Wiado
mość o czasopiśmie łac ińskim, w y d a w a n y m w Polsce w 1697 p t . Mercurius Polonicus. Gazeta 
Codzienna, W-wa 1860. Nr 170—171; St. J a r k o w s k i : Die Ze i tungswissenschaf t und die po-
lonische Presse von ges te rn und heu te . Zeitungswissenschaft 1937. Nr 8, s. 516—517; L. Z i e l e 
n i e w s k i : Zachowane egzempla rze na j s ta r szych czasopism polskich. P r a s a 1938. Nr 12, 
9. 10—12: Ka ta log w y s t a w y czasopism polskich od XVI w. do r. 1830. Kr . 1938, s. 41, 43—44; 
L. K u k u l s k i : Nowe egzotyk i . Pamiętnik Literacki, W-wa 1957, z. 1, s. 131—135; J . L a n -
k a u: P rzywi l e j na d r u k o w a n i e nowin, w y d a n y przez k ró la J a n a III. J e r z e m u Aleksand rowi 
de P r i a m i . Prasa Współczesna i Dawna. Kr. 1958. Nr 1, s. 112—114. 

Encyklopedia Powszechna Orge lb randa . T. VI, s. 305; Es t re icher : Bibl iograf ia . XII, s. 315, 
XXV, S. 241, XXXII , s. 415. 

Jan Lankau 
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A L C Y A T O JAN CHRZCICIEL (1809—1855) 

Publicysta i działacz demokratyczny Wielkiej Emigracji. Urodzony 4 I 1809 w War
szawie, studia wyższe odbył na wydz. prawa i administracji w Uni w. Warsz, Po 
czynnym udziale w powstaniu listopadowym (jako ppor. 1 p. uł.) działał we Francji 
jako organizator komórki karbonarskiej w zakładzie emigrantów w Dijon (1832), 
uczestniczył w dwu wyprawach rewolucyjnych w r. 1833: do Frankfurtu n. Menem 
i Sabaudii, w związku z czym musiał przenieść się na stały pobyt do Londynu. Tu 
zgłosił akces do Tow. Demokr. Pol. (1836) i dzięki oryginalnym śmiałym artykułom: 
„O stanie sprawy Polski demokratycznej w Anglii" i „Postęp radykalizmu w Anglii" 
(ogłosz. w Piśmie TDP 1838) został wybrany do władzy zwierzchniej Towarzystwa, 
tj. Centralizacji w Poitiers (1842). 

Rozpoczął teraz płodną działalność publicystyczną w organach TDP, głównie 
w Demokracie Polskim (ważniejsze artykuły: „O fanatyzmie religijnym ze względu na 
siły do powstania w Polsce", Pismo TDP 1849; „Kwestia wschodnia", tamże 1840; 
„Sprzysiężenie się narodowe", Demokrata Polski, 1842; „Ruch i rozwijanie się myśli 
rewolucyjnej". Pismo TDP 1840; „Stanowisko Polski w Sławiańszczyźnie", tamże 
1843 i w. in.). Propagował w nich ideę rewolucyjną w duchu burżuazyjno^demokra-
tycznym i współpracy postępowych elementów Słowiańszczyzny. 

Desygnowany przez Centralizację do kraju dla ostatecznych przygotowań rewolu
cji był czynny na przełomie r. 1844/45 w Wielkopolsce, Wrocławiu i Krakowie; 25 I 
1846 wszedł w skład Rządu Narodowego jako przedstawiciel TDP. Po wkroczeniu 
wojsk austriackich do Krakowa. Alcyato opuścił Kraków i wrócił do Francji. Oskar
żony przez Sąd Bratni Centralizacji o zdradę swej misji skreślony został z listy 
członków. 

Odtąd rozwinął jeszcze bardziej swą działalność publicystyczną poddając krytyce 
śmiałość i rozległość planów rewolucji („Rzecz o rozumie stanu w Polsce" i „Kilka 
słów o wypadkach 1846 r." (I wyd. Lipsk 1849, II wyd. tamże 1864). Nie są znane 
jego artykuły w prasie francuskiej, ale należy przypuszczać, że zasilał ją także 
swym piórem. Pisał również artykuły do Orla Białego (1846) i Wiadomości Pol. Histor. 
(1855). Zmarł w Paryżu 4 VI 1855 r. 

Polski Słownik Biograf iczny I (J. J a n k o w s k a ) ; G. K o r b u t : L i t e r a t u r a pol. III . 
W-wa 1930; M. T y r o w i с z: J. Tyssowski , d y k t a t o r k rakowsk i , W-wa 1930; A. L e w a k : 
Czasy Wielkiej Emigracj i . Polska jej dzieje i ku l tu ra , III W-wa br . ; Br . В а с z к o: Pog lądy 
społeczne i filozoficzne Tow. Dem. Pol. , W-wa 1955; W. Ł u k a s z e w i c z : W p ł y w masoner i i , 
k a r b o n a r y z m u i J. Mazziniego na polską myś l rewolucyjną . W-wa 1951 M. Ż y c h o w s k i : 
Ludwik Mierosławski , W-wa 1963. 

Marian Tyrowicz 

B I E Ń K O W S K I ADAM (1867—1909) 

Lwowianin, rozpoczął praktykę dziennikarską jako dr praw w Dzienniku Polskim, 
skąd wkrótce przeniósł się do Gazety Narodowej. Od 1892 w redakcji Gazety Lwow
skiej pracował głównie w dziale politycznym jako publicysta, nadto przygodnie 
w dziale literackim jako krytyk liter, i artyst. Wysoko ceniony przez A. Krechpwiec-
kiego, wstąpił za jego namową do służby państwowej, przydzielony do biura pra
sowego przy Namiestniku. Równocześnie pozostawał dalej w redakcji Gazety Lwow
skiej. Zorganizował galicyjską filię wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego i kie
rował nią przy pomocy Kazim. Zielonki. Był współzałożycielem lwowskiego Towa
rzystwa Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polskich (1893) i czł. zarządu, a takżr 
lwowskim korespondentem Tygodnika Ilustrowanego (obok T. Czapelskiego). Z po
czątkiem 1904 przeniesiony do Wiednia do departamentu prasowego Prezydiuim Rady 
Ministrów, zrobił tam karierę, otrzymując wcześnie rangę radcy sekcyjnego i order. 
Związek z Gazetą Lwowską podtrzymywał nadal jako jej wiedeński korespondent. 
Zm. we Wiedniu 28. XII. 1909. Wybitny i popularny dziennikarz przedzierzgnął się 
w urzędnika i umiał, jak rzadko, połączyć i pogodzić oba zawody. Z ideologii politycz
nej wiedeński liberał. 

Opracował Kronikę Mickiewiczowską 1898 jako część II wydawnictwa: Rok Mic
kiewiczowski. Księga pamiątkowa wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we 
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Lwowie (1899, s. 292). W skróceniu zamieszczał tę kronikę w Przewodniku Nauko
wym i Literackim 1898. Skreślił sylwetkę Krechowieckiego jako dziennikarza w księ
dze jubileuszowej: Adamowi Krechowieckiemu (Lwów 1908). 

Gazeta Lwowska n r 296 z 1909; Stulecie Gazety Lwowskiej 1811—1911, t. I, cz. I, zwł. s. 252—3. 

Czesław Lechicki 

B O B I Ń S K I STANISŁAW (1882—1937), pseudonimy: Rafał, Neruda, 
Jan Kreczyński, Leliwa 

Urodził się w Warszawie, w rodzinie urzędnika Warszawskiego Towarzystwa Ubez
pieczeń. Gimnazjum ukończył w Warszawie; w r. 1903 wstąpił na wydział przyrod
niczy Uniwersytetu Warszawskiego. Już od wczesnych lat młodzieńczych związał się 
z ruchem rewolucyjnym. Za udział w organizowaniu strajku szkolnego, został 
w 1905 r. usunięty z Uniwersytetu i wyjechał na studia do Krakowa. Tutaj wstąpił 
do SDKPiL, przerwał studia i oddał się bez reszty pracy partyjnej. Z ramienia 
SDKPiL wyjechał do Warszawy, kierował strajkiem w Żyrardowie, następnie zaś, 
wraz z Feliksem Dzierżyńskim, organizował strajk górników Zagłębia Dąbrow
skiego. W styczniu 1906 r. wrócił do Warszawy, brał udział w pracy jako agitator 
i propagandysta w różnych dzielnicach Warszawy. W latach 1907—1812 przebywał 
w Niemczech i Austrii, kontynuując przerwane wskutek wypadków rewolucyjnych 
studia i biorąc zarazem czynny udział w pracy Sekcji Zagranicznej SDKPiL w Niem
czech i Galicji. 

Jednocześnie pod pseudonimem „Kreczyński" i „Neruda", współpracował z prasą 
partyjną. W 1910 r. uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora filozofii, 
w następnym zaś roku dyplom inżyniera leśnego na Akademii Leśnej w Tharandt. 
W roku 1913, po krótkim pobycie w Galicji, wrócił Bobiński do Warszawy, został 
członkiem Komitetu Warszawskiego SDKPiL, był wykładowcą w Warszawskim Uni
wersytecie Latającym, działaczem abstynenckiego stowarzyszenia robotniczego 
„Przyszłość", oraz członkiem stowarzyszenia Wiedza Handlowa i Przemysłowa. 
Z chwilą wybuchu wojny stał się jej przeciwnikiem, był współautorem manifestu 
przeciwwojennego „Do proletariatu Polski", wydanego przez SDKPiL, PPS Lewicę 
i Bund. Aresztowany przez policję carską, został przewieziony do więzienia w Mo
skwie, skąd uwolniła go rewolucja lutowa. 

W maju 1917 przybył do Piotrogrodu, został powołany na członka Centralnego 
Komitetu Wykonawczego grup SDKPiL w Rosji, a jednocześnie na redaktora organu 
CKW Trybuna. Jako członek CKW SDKPiL uczestniczył w rokowaniach pokojowych 
w Brześciu. W grudniu 1917 r. został powołany na stanowisko zastępcy kierownika 
Polskiego Komisariatu przy Komisariacie Ludowym do Spraw Narodowościowych, 
gdzie wraz z Julianem Leszczyńskim, przychodził z wydatną pomocą polskim 
uchodźcom. W kwietniu 1918 r. został powołamy na kierownika Wydziału Wojsko
wego Komisariatu Polskiego i organizował rewolucyjne oddziały wojskowe polskie, 
walczące u boku Armii Czerwonej. W roku 1920 zastał Bobiński powołany na sekre
tarza Biura Polskiego КС Komunistycznej Partii (bolszewików) Rosji oraz na na
czelnego redaktora organu tegoż Biura Trybuna Komunistyczna. 

Dalsza działalność Bobińskiego była już związana wyłącznie z pracą naukową 
i dydaktyczną, jako twórca Komunistycznego Uniwersytetu w Świerdłowsku, kie
rownik pierwszej szkoły dla działaczy KPP w Kraskowie pod Moskwą, przewod
niczący sekcji historii techniki na Akademii Komunistycznej w Moskwie. Od 1932 r. 
prezes Rady Naukowej Centralnego Zarządu do Spraw Komunikacji Drogowej. 
W lecie r. 1937 padł Bobiński ofiarą akcji prowokacyjnej w Moskwie. 

Artykuły Bobińskiego ukazywały się w następujących pismach: Czerwony Sztan
dar, Trybuna, Wiadomości Komisariatu, Trybuna Komunistyczna. 

Z Pola Walki, K w a r t a l n i k poświęcony dziejom ruchu robotniczego, 1958, Nr 2, s tr . 185. Żanna 
K o r m a n o w a : Mate r i a ły do bibl iografi i d r u k ó w socja l i s tycznych KiW, Warszawa 1949, 
s t r . 226. 

Zygmunt Młynarski 
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K I E Ł B ZYGMUNT (1832—1959), kryptonimy: ZK i Kb 

Urodzony 27 IV 1882 we Lwowie. Absolwent wydz. prawnego uniw. lwowskiego. 
Początkowo urzędnik kolejowy. Od 1909 członek Stow. Literatów i Dziennikarzy 
Polskich we Lwowie, a później Syndykatu Dziennikarzy. Po wyzwoleniu członek 
Stow. Dziennikarzy Polskich. Z okazji 50-lecia pracy dziennikarskiej otrzymał w 1958 
Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Polski. Członek Stronnictwa Demokratycznego 
od 1945. Zm. 7 II 1959 w Warszawie. 

Praktykę dziennikarską rozpoczął w 1904 w dziale miejskim Kuriera Lwowskiego. 
Od 1906 do 1918 był współpracownikiem Wieku Nowego jako sprawozdawca miejski 
i sądowy oraz recenzent teatralny. Po wojnie został nacz. redaktorem dziennika 
Ziemia Lubelska w Lublinie (1921—1923). W 1923 powrócił do Lwowa i mieszkał 
tam do 1945. Od 1924 do września 1939 był bez przerwy stałym korespondentem 
Kuriera Warszawskiego z terenu Lwowa i Małopolski Wschodniej. Jednocześnie pi
sywał dorywczo artykuły okolicznościowe i na tematy gospodarcze do Wieku Nowego 
i Gazety Lwowskiej, której był także recenzentem muzycznym. Na przełomie 1935/36 
był nacz. redaktorem mieś. Miasta Polskie. 

Lata drugiej wojny światowej spędził we Lwowie, zarabiając na utrzymanie jako 
księgowy. Po wyzwoleniu osiadł w Bytomiu i był (1946—1947) korespondentem PAP, 
a po zwinięciu tej placówki został nacz. redaktorem tyg. Wiadomości Rynku Me
talowego. Zamieszczał także od czasu do czasu artykuły treści gospodarczej w Ga
zecie Robotniczej i Dzienniku Zachodnim w Katowicach. Gdy w 1948 redakcja Wia
domości Rynku Metalowego została przeniesiona do Warszawy, Kiełb pracował w tyg. 
Życie Gospodarcze w Katowicach. W 1949 zamieszkał w Warszawie i pisywał do 
Tygodnika Demokratycznego, Kuriera Polskiego i in. czasopism. 

Był typem sumiennego, doskonałego informatora i oddanego swemu zawodowi 
dziennikarza. Związany przez większość swego życia ze Lwowem, orientował się 
świetnie w sprawach gospodarczych, społecznych i artystycznych Lwowa i Mało
polski Wschodniej. Dawał temu wyraz w korespondencjach do Kuriera Warszaw
skiego, obiektywnie oświetlając w nich wszystkie przejawy życia swego rodzinnego 
miasta i regionu, ze szczególnym umiłowaniem opery, której był wielkim miłośnikiem 
i znawcą. 

Życie Warszawy nr 35 z 1959; Prasa Polska nr 3 z 1959; Archiwum SDP, oddział w Warsza
wie; informacje uzyskane od najbliższej rodziny. 

Stanisław Garztecki 

K O N I Ń S K I KAROL LUDWIK (1891—1943), pseudonimy: Cyrano 
(skr. Cyr.), Simplex (Simp.) Idem 

Urodzony 1 XI xJ91 we Lwowie, zmarł 23 III 1943 w Rudawie k. Krakowa. Stu
diował historię i filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do drużyn strze
leckich, lecz z powodu słabego zdrowia nie poszedł do Legionów. Wzięty do wojska 
austriackiego w 1916 nabawił się gruźlicy kręgosłupa i został zwolniony jako inwalida 
Nieuleczalnie chory, całymi miesiącami, a nawet latami przykuty był do gipsowego 
łoża. Mimo ciężkiej choroby nieustannie czytał, studiował i pisał. Od 1929 do wy
buchu wojny stale mieszkał w Zakopanem. Studia zakończył formalnie dopiero 
w 1931 uzyskując doktorat filozofii na podstawie pracy „Kwestia kultury ludowej", 
przyjętej przez prof. Fr. Bujaka. 

Do pisarstwa zabrał się już jako człowiek dojrzały. Jego twórczość pisarska obej
mowała publicystykę polityczną i społeczną, krytykę literacką, problematykę moralno-
religijną, eseje filozoficzne i nowelistykę. 

Był przede wszystkim publicystą i felietonistą. Początkowo (1922) ogłaszał swe 
artykuły w Głosie Narodu, później w Myśli Narodowej, Prosto z mostu, Polonii, 
a nawet w Dzienniku Wileńskim. Główne nasilenie pracy publicystycznej przypada 
na lata 1926—1939. W swej działalności publicystycznej najdłużej, bo aż do 1935 
współdziałał z obozem nacjonalistycznym (endecją), ale nie wiązał się trwale z żadną 
redakcją. W swej postawie światopoglądowej najbliższy był narodowcom i kato
likom, ale obcy był fideizmowi. Syn ateisty, autora książki „Szkoła na miarę" — 
był poszukiwaczem boga, lecz „ze stanowiska ściśle katolickiego na pewno poszuki-

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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waczem heretyckim" (K. Wyka). Był umysłem niezależnym o dużej odwadze myśli 
i przekonań, które głosił otwarcie i konsekwentnie. Delegowany w 1928 r. na Zjazd 
Literatów do Wilna był jedynym pisarzem, który zaprotestował przeciw depeszy 
hołdowniczej do Piłsudskiego. 

W ostatnich latach przed wojną zbliżył się do „Frontu Morges" i najpełniej wy
powiedział się na łamach czasopism przezeń wydawanych (Odnowa, Zwrot). Mniej 
więcej na dwa lata przed wojną przyjął formalnie członkostwo Stronnictwa Pracy, 
choć w gruncie rzeczy nie mieścił się w żadnej formacji politycznej. „Gdybym miał 
na to — wyznał stworzyłbym organ całkowicie niezależny, w którym bym mógł się 
swobodnie wypowiedzieć". 

Pozostawił dużą spuściznę publicystyczną, liczącą setki artykułów i felietonów. 
Problematyka jej jest bardzo rozległa, gdyż obejmuje zagadnienia narodu, huma
nizmu, imperializmu, totalizmu, demokracji, walki z bezprawiem, potępienie Brześcia, 
zagadnienia polityki międzynarodowej, groźne konsekwencje hitleryzmu, zagadnienia 
pokoju i wojny, antysemityzmu, stosunku do własności prywatnej, a wreszcie kul
tury ludowej. Ostro zwalczał poglądy germanofila Wł. Studnickiego i pierwszy sfor
mułował w 13 punktach artykułu „Logika swastyki". (Przegląd Powszechny, 1933 
marzec) konsekwencje i niebezpieczeństwa hitleryzmu. Jako publicysta walczył 
o aktywną politykę Polski „po stronie Francji, Anglii i Czechosłowacji nie bacząc, 
że ten obóz ma za sojusznika Rosję". Przewidział konsekwencje anszlusu i zagar
nięcia Czechosłowacji. 

W 1938 wydał 2-tomową antologię: Pisarze ludowi. Wybór pism i studiów o lite
raturze ludowej z przedmową prof. Fr. Bujaka. Biblioteka dziejów i kultury wsi. 
T. 4—5. Pozostawił bogatą spuściznę rękopiśmienną. 

K. L. K o n i ń s k i : P i sma w y b r a n e . P r zedmową opat rzy ła Maria Mors t in -Górska . W-wa 
1955, wyd. P a x . К. W y k a : Karol L. Koniński Pamiętnik Literacki. R. 36: 1946, s. 205—224. 

Józef Korpaia 
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BBC - RADIO ! TELEWIZJA 

Kilka lat temu pisaliśmy już w Zeszytach (nr 1, 1960) o historii, organizacji i pro
gramach British Broadcasting Corporation. Obecnie, w uzupełnieniu tamtych imor-
macji, jak również dla ewentualnego porównania — nieco informacji bardziej szcze
gółowych, w oparciu o nowe źródła *). 

Programy 

BBC ma za zadanie nadawać trojakiego rodzaju programy: informacyjne, oświa
towe, i rozrywkowe. 

Programy wewnątrzkrajowe zróżnicowane są ze względu na region, na obszar 
którego są wysyłane. Wielka Brytania podzielona jest na sześć regionów: Środkowa, 
Północna i Zachodnia Anglia, Szkocja, Walia i Północna Irlandia. 

Audycje BBC dla zagranicy zaczęto nadawać po raz pierwszy w 1932 roku, jako 
stałe programy dla ludów Wspólnoty Brytyjskiej. Audycje dla Europy zaczęto na
dawać, na rządanie premiera, w czasie kryzysu monachijskiego w 1938 roku. Pierw
sze programy nadawane były w trzech językach: francuskim, włoskim i niemieckim. 

Program radiowy 

Dla słuchaczy brytyjskich BBC nadaje cztery oddzielne programy radiowe: Home 
Service, Light Programme, Third Programme i Network Three. 

P i e r w s z y z mch obejmuje wiadomości, sprawozdania z sesji parlamentu, audy
cje poświęcone poszczególnym partiom politycznym, dalej programy oświatowe, 
muzykę poważną i programy teatralne. Słuchany jest od godziny 6.45 do jedenastej 
wieczorem. 

L i g h t P r o g r a m m e przynosi rozrywkę dla wszystkich rodzajów słuchaczy. 
Wodewile, lekkie programy teatralne, popularna muzyka rozrywkowa, oraz sport. 
Audycje trwają od godziny 6.30 do północy. 

T h i r d P r o g r a m m e zoistał powołany do działania w 1946 roku, w celu 
zaspokojenia potrzeb bardziej wyrafinowanych odbiorców. Nadaje mistrzowskie wy
konania muzyki poważnej, mówi o sztuce i literaturze. 

N e t w o r k T h r e e jest słuchany na tych samych falach co Program Trzeci, po 
południu i wczesnym wieczorem. Obejmuje on audycje przeznaczone dla wąskich, 
specjalistycznych publiczności, nadaje takie programy jak kącik szachowy i brid-
ge'owy, hobby, a także prowadzi naukę języków obcych. Nadto regularnie nadaje 
audycję religijne. 

Rozgłośnie regionalne zapełniają w tych wszystkich programach 45 godzin tygod
niowo. Pozostały program nadawany jest przez Londyn. 

*) m. in.: BBC Handbook 1963, s. 224 

8* 
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Język angielski w BBC 

Jest to wielki dział pracy BBC, jednej z największych w świecie instytucji, która 
uczy języka angielskiego. Codziennie nadawane są programy dla odbiorców, włada
jących którymkolwiek z czterdziestu najpopularniejszych języków w świecie. Audy
cje te przekazywane są przez 210 stacji i odbierane w ten sposób w blisko 80 kra
jach. Są to lekcje dla początkujących, wymagające nieangielskich objaśnień. Lekcje 
dla zaawansowanych, nadawane tylko w angielskim, wysyłane są na teren Europy 
siedem razy dziennie. 

Podręczniki BBC do nauki języka angielskiego ukazały się do tej pory w około 
stu wydaniach i sprzedawane są razem z gramofonowymi nagraniami tych lekcji 
w 48 krajach. W Argentynie, Danii, Francji, Izraelu, Norwegii i Włoszech są one 
oïicjalnie uznane przez ministerstwa oświaty za podręczniki szkolne. 

Inną audycją językową jest program „Walter and Connie" — telewizyjny kurs 
języka dla początkujących. Nadawany regularnie również przez telewizję Finlandii. 
Francji i Szwajcarii. Kupiony został przez telewizję w Argentynie, Danii, NRF, ZRA 
i Urugwaju. 

Audycje nadawane dla zagranicy 

Audycje te dzielą się na dwie wyodrębnione geograficznie grupy: europejską i za
morską {overseas). Nadawane są przez radio w blisko 40 językach w ogólnym wy
miarze 80 godzin dziennie. Londyńskie centrum tych audycji w Bush House jest 
największą jednostką radiową w świecie. 

Program zagraniczny jest całkowicie deficytowy i finansowany ze skarbu pań
stwa, na podstawie corocznie uchwalanego budżetu. Audycje obcojęzyczne obejmują 
wiadomości, przeglądy prasy brytyjskiej, programy publicystyczne i magazynowe, 
omówienia ostatnich wydarzeń przemysłowych, naukowych, literackich i kultural
nych. 

Program europejski dzieli się na pięć audycji, przeznaczony dla odbiorców 1) 
z Europy centralnej. Czechów i Słowaków, Węgrów, Polaków i Finów (!); 2) Europy 
południowej: Greków, Żydów (!), Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków i Tur
ków; 3) Europy wschodniej: Albańczyków (!), Bułgarów, Rumunów, Rosjan i Jugo
słowian oraz 4) dla Francuzów i 5) Niemców. 

W końcu, osobnym programem jest audycja w języku angielskim oraz lekcje 
języka angielskiego. W sumie cały program dla Europy obejmuje 239 godzin i 15 mi
nut emisji w tygodniu. Czas audycji w poszczególnych grupach wynosi (w tygodniu): 

środkowo-europejska: 62 godz. 30 min. 
południowo-europejska: 36 godz. 
wschodnio-europejska: 60 godz. 45 min. 
francuska: 19 godz. 15 min. 
niemiecka: 28 godz. 15 min. 
angielski program dla Europy: 33 godz. 
Najdłuższe programy w wymienionych grupach: niemiecki — 28 godz. 15 min, ro

syjski — 21 godz 15 min., francuski — 18 godz. 15 min., polski — 16 godz 15 min., 
węgierski — 14 godz. 45 min. (dla porównania: program w polskim języku Radia Wol
nej Europy wynosił w 1958 r. 49 godz. w tygodniu). 

W programie zamorskim przeważa język angielski: 156 godz. tygodniowo; pozo
stałe audycje w 22 różnych językach zajmują 235 godz. i 50 min. w tygodniu. Pro
gram ten dzieli się na grupy: Pacyfiku (Australia, Nowa Zelandia i Płdn. Pacyfik) — 
5 godz 15 min.; północno-amerykańska — 15 godz. 45 min.; zamorska służba regio
nalna (zachodnia India i Wyspy Falklandzkie, Malta) — 4 godz. 35 min.; afrykańska — 
28 godz. 15 min.; arabska — 34 godz.; azjatycka (14 języków) — 40 godz. 15 min.; 
francuska — 24 godz. 30 min.; amerykańsko-łacińska — 29 godz. 45 min. 

Telewizja 

Telewizja BBC rozpoczęła swą działalność w 1936 roku jako pierwsza stała tele
wizja na świecie. BBC ma monopol krajowy na całą emisję radiową oraz na telewi
zyjne programy oświatowe (ma w Anglii konkurenta w postaci komercjalnej ITV). 

Telewizja BBC nadaje tygodniowo 50 godz. podstawowego programu, a wraz z do
datkowymi audycjami języka walijskiego i programami partii politycznych — 60 godz. 
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Pracu je ona s t a r y m sys temem emisji obrazu o 405 pasmach , przekazując 50 o b r a 
zów w ciągu sekundy. W kwie tn iu 1964 roku BBC m a przejść na sys tem 625 pasm. 

Telewizja jest na jpopularn ie j szym mass m e d i u m w Wielkiej Brytani i i . Według 
danych szacunkowych publiczność TV BBC obejmuje 86'3/o mieszkańców Wyspy. BBC 
korzysta z sys temu t ransmis j i p rog ramów n a da lek ie odległości p rzy pomocy kab la 
podimorskiego. Coraz częściej korzysta TV BBC z urządzeń t r ansmisy jnych Te l s ta ra . 

P r o g r a m obejmuje szeroki wach la rz t e m a t ó w i "form. Przecię tn ie rocznie emi tu je 
TV BBC 225 sz tuk d r ama tycznych oraz wie le u d r a m a t y z o w a n y c h p r o g r a m ó w publ i 
cystycznych. Po łowa z nich pisana jest specja ln ie dla telewizji . Specja lne są p ro 
g ramy dla kobiet, audycje dla szkół, młodzieży. 

P rocen towy udział poszczególnych typów audycj i w p rog ramie TV BBC przeds ta 
wiał się następująco (dane z marca 1962): 

przemówienia , dokumen ty oraz inny p rog ram informacyjny 
p r o g r a m n a d a w a n y spoza s tudia 
brytyjskie i zagraniczne filmy i p rogramy odcinkowe 
p rog ramy dla dzieci 
p rog ramy rozrywkowe . . . . 

— t ea t r 
wiadomości 
p rog ram oświatowy dla szkół 
p rogram religijny 
sport 
muzyka 

19.0 
16,4 
13.1 
9,3 
9,3 
9.0 
3.3 
6.3 
3.3 
1.9 
1,7 

S ta le p rowadzone s tudia n a d odbiorem p r o g r a m ó w BBC pozwalają określ ić popu
larność poszczególnych typów audycji . Oto szacunkowe najwyższe ilości widzów, od
bierających różne typy p rog ramów (dane z 1962 г.): 

p r o g r a m rozrywkowy (Black and Whi te Minst re l Show) — 16,5 miliona, wodewi l 
(Sykes a n d a...) — 14,3; przeds tawienia t ea t r a lne (Dixon of Dock Green) — 13.8: 
wes te rny i inne filmy seryjne (Perry Mason) — 13,8; sport (Sportsview) — 9,5: prze
mówienia i dokumen ty (Panorama) — 9,0. 

W 1960 roku oddano do użytku pierwsze urządzenia rozbudowującego się wielkiego 
c e n t r u m telewizji BBC w Londynie n a Shepherd ' s Bush. Ten s iedmiopię t rowy gmach, 
zapro jek towany w kształcie znaku zapytania , gotowy jest bez truciu rozszerzyć swe 
techniczne wyposażenie o nowe zdobycze telewizji . Cen t rum zajmuje rosza r 
5.4 hek ta ra . W g łównym gmachu zna jdować się będzie s iedem studiów. Dwa jeszcze 
n i ewybudowane , 6-te i 7~me przys tosowane będą do potrzeb telewizji kolorowej . 
Działające dziś s tudia 2, 3, 4 i 5 służą dwu niezależnie od siebie pracującym zespo
łom twórczym. Jeden obliczony jest na przygotowanie p rog ramów oświatowych, drugi 
audycj i rozrywkowych. Obecnie p rowadzone są prace nad u ruchomien iem trzeciego 
zespołu, który ma przygotowywać p rogramy poważne. W gmachu tym znajdują się 
również wielkie magazyny strojów i rekwizytów. Wielka dekora torn ia . należąca do 
cen t rum i umiesz ona na zapleczu gmachu głównego, sporządza dekoracje i r ekwi 
zyty do około 60 p r o g r a m ó w w tygodniu. Telewizyjne studio f i lmowe na londyń
sk im Eal ingu naświe t la rocznie d w a miliony m e t r ó w taśmy. 

Telewizyjne p rogramy BBC sp rzedawane są do około 70 kra jów świata . P r o g r a m y 
telewizyjne t r ansmi tu je 30 brytyjskich stacji, rozporządzających 88 urządzeniami 
t ransmisy jnymi . Czyni to telewizję dostępną dla 99я о mieszkańców Wielkiej Bry ta 
nii. Aktua ln ie TV BBC rozporządza t rzynas toma s tud iami te lewizyjnymi na terenie 
Londynu (drugim po Shepherd ' s Bush jest s ta ry ośrodek te lewizyjny n a A lexandra 
Place, pracujący od 1936 roku, obecnie nadaje dzienniki telewizyjne) oraz t rzy
naście s tudiów regionalnych. 

Służba dziennikarska 

BBC korzysta z b iu le tynów informacyjnych głównych agencji świa towych, szcze
gólnie Reutera , Associated Press, Exchange Telegraph. Bri t ish United Press . Uzu
pe łn iane są one przez własną służbę BBC. Oprócz sieci ko responden tów kra jowych 
ma BBC swych wys łann ików w Paryżu, Bonn, Berl inie, Rzymie. Wiedniu, na Bał
kanach, Ś rodkowym Wschodzie, w Indii , Po łudniowo-wschodnie j Azji. Po łudn iowej 
Afryce, S tanach Zjednoczonych, Kanadzie , oraz przy Narodach Zjednoczonych. N a d t o 
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dzienniki BBC korzystają z informacji pracowników brytyjskich oddziałów w Bristol, 
Cardiff, Birmingham, Belfaście i Glasgow. 

Programy dziecięce i szkolne 

Są one nadawane tak przez radio jak i telewizję. Specjalne audycje dla dzieci 
poniżej lat pięciu obejmują szczególnie popularne „Słuchamy wraz z matką" (radio
we) i „Patrzymy wraz z matką'' (telewizyjne). Starsze dzieci odbierają programy dla 
szkół. Nadawane przez radio, przeciętnie 58 razy w tygodniu, a przez telewizje 
26 razy, włączone są do programów około 29 tysięcy szkół w Wielkiej Brytanii. Pro
gramy oświatowe w radiu trwają już w BBC od trzydziestu lat; widowiska tego typu 
w telewizji rozpoczęto dopiero w 1957 roku. Materiały pomocnicze, wydawane do 
tych audycji miały w zeszłym roku sprzedaż dziesięciu i pół miliona egzemplarzy. 

Programy polityczne 

Obejmują one sprawozdania parlamentarne oraz programy partyjne, przemówie
nia ministerialne i przemówienia budżetowe. Programy polityczne rozpoczęto nada
wać po raz pierwszy w 1928 г., kiedy BBC otrzymało prawo swobodnego dyskuto
wania problemów politycznych. Praktyka programów partyjnych szczególnie utrwa
liła się od roku 1931, daty wyborów powszechnych. Są to audycje przygotowane przez 
poszczególne partie polityczne, omawiające różne zagadnienia. Audycje te nadawane 
są dosyć rzadko. Na przykład w okresie roku od 1 lipca 1962 do 30 czerwca 1963 г., 
konserwatyści i laburzyści przegotowali po cztery audycje telewizyjne, średnio 
każda po 20 minut, a partia liberalna jedną audycję trwającą 25 minut. Programy 
radiowe natomiast nadały w tym czasie: obydwie wielkie partie siedmiokrotnie 
(trwające po 10 minut każda), a liberałowie dwukrotnie. W okresie wyborów ilość 
takich programów nieco wzrasta. Rząd brytyjski może każdorazowo użyć BBC do 
przedstawienia publiczności swego stanowiska, są to tzw. programy ministerialne, 
najczęściej przemówienia kierownika resortu. Osobną częścią programów politycz
nych BBC są transmisje z sesji parlamentu oraz przemówienia radiowe omawiające 
nowouchwalony budżet państwa. 

Inne zadania BBC 

W ramach służby społecznej BBC wysyła drogą radiową apele do społeczeństwa. 
Najczęściej dotyczą one osób zaginionych, poszukiwania leków, wezwania o pomoc 
oraz komunikaty śledcze. Wszystkie takie apele są bezpłatne, lecz nadawane tylko 
jednokrotnie. W roku 1961 np. nadano 324 wezwania o pomoc w różnych wypad
kach, z czego 170 znalazło szczęśliwie adresata, oraz 756 komunikatów policyjnych, 
z czego 264 przyniosło pozytywne rezultaty. 

Personel 

Według stanu z 31 marca 1962 BBC zatrudniało 18.012 osób, w tym 10.784 męż
czyzn i 7.228 kobiet 17.135 osób pracowało na etacie 887 nie było zatrudnionych w peł
nym wymiarze godzin. Z ogólnej liczby równo 4.000 pracuje w dziale technicznym, 
2.750 w redakcjach i bezpośrednio przy produkcji programów, 1.900 to siły admini
stracyjne, 4.750 — sekretarki i niższy personel administracyjny, 4.700 robotnicy. 

Z ogólnej liczby 18 tysięcy — 5.650 pracuje w sekcji radiowej, 8.700 w telewizji, 
a 3.450 w radiowych audycjach zagranicznych. 

Finanse 

Koszt jednej godziny programu BBC, w poszczególnych działach wynosi: w tele
wizji — 4.600; w radio, w programie brytyjskim — 624, w radiowym programie dla 
zagranicy — 205 funtów ang. 

Koszty wydatkowane na telewizję i brytyjskie programy radiowe pokrywane są 
głównie z opłat uiszczanych przez odbiorców. Opłata za posiadanie radia wynosi rocz
nie Ł 1, a za korzystanie z programu telewizyjnego i radiowego łącznie (najczęściej 
używana kombinacja) Ł 4. Opłata ta jest jedną z najniższych w Europie zachodniej; 
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mniej płacą jedynie Holendrzy (Ł 3 s. 18, d. 10 za radio i TV łącznie), w innych kra
jach przykładowo: Austria Ł 9 s. 13 d. 10, Szwajcaria Ł 9 s. 3 d. 4, Włochy Ł 8 s. 1 
d. 4, NRF Ł 7 s. 3 d. 7, Francja L 9 s. 8 d. 6, Dania Ł 5 s. 3 d. 4. 

Dochód z tych źródeł wynosił w roku budżetowym 1961/62 Ł 36.731.867. Dodatko
wym źródłem dochodu są publikacje BBC, które przynoszą rocznie około miliona 
funtów. Programy zagraniczne są finansowane ze skarbu państwa; dotacja na ten 
cel wyniosła w omawianym okresie Ł 7,384,000. 

Plany na przyszłość 

Ostatnio sprawy BBC były rozpatrywane przez specjalną komisję rządową, tzw. 
Komisję Pilkingtona. Sprawozdanie tej komisji spowodowało decyzję w następują
cych sprawach: w telewizji — przejście w najbliższym czasie na system obrazów 
625-pasmowych, otwarcie w kwietniu 1964 roku nowego programu telewizyjnego 
BBC2, w roku 1966 powinien być on dostępny dla 70% mieszkańców Wielkiej Bry
tanii. Prowadzone są próby z telewizją kolorową, przypuszczalnie pierwsze audycje 
tego typu będą regularnie nadawane już przed końcem 1965 roku. W planach radio
wych jest powiększenie ilości godzin nadawania audycji Light Programme oraz pro
gramów specjalnych (szczególnie Network Three). 

Opracował: Jerzy Pomorski 



R E C E N Z J E , O M Ó W I E N I A , N O T Y 

MARIAN TYROWICZ 

UCZONY AMERYKAŃSKI O RODOWODZIE 
WSPÓŁCZESNEJ PRASY USA 

Wydawałoby się, że silnie skomercjalizowany charakter prasy codziennej i wydaw
nictw magazynowych Stanów Zjednoczonych — wyłącza w zdecydowany sposób pro
dukcję dziennikarską (mass communication) z dziejów piśmiennictwa amerykań
skiego ostatniej ćwierci XIX i pierwszej połowy XX w. Tymczasem historycy litera
tury i prasoznawcy amerykańscy, podobnie zresztą jak i ich niektórzy koledzy euro
pejscy w odniesieniu do naszego kontynentu — włączają rozwój całej tej produkcji 
w ogólny nurt myśli literackiej i społecznej Nowego Świata; widzą bowiem niero
zerwalną łączność między drogami współczesnej myśli filozoficznej i religijnej, poli
tycznej, ekonomicznej i artystycznej a prądami literackimi i dziennikarstwem. Cie
kawe jest przy tym, że mówiąc o dziennikarstwie i ruchu wydawnictw periodycznych 
amerykańscy historycy kultury — bynajmniej nie zapominają o aspekcie ekonomicz
nym, prawnym, technicznym tej dziedziny; przeciwnie — często ostrym snopem 
światła wydobywają z ukrycia najbardziej materialną stronę zaciekłej rywalizacji 
konkurujących ze sobą bussinessmanów prasowych. 

Dwóch badaczy amerykańskich na tym właśnie polu — dokonało wielkiej syntezy 
całej kultury umysłowej Stanów Zjednoczonych w XIX i XX w. Vernon L. P a r-
r i n g t o n (zmarły w 1929 r.) scharakteryzował tę kulturę do r. 1880 w swym dziele 
pt. Main Currents in American Thought (Główne nurty myśli amerykańskiej), a prze
rwanemu jego dziełu dał bardzo interesującą kontynuację H. S t e e l e C o m m a -
g e r w swym American Mind, dociągając obraz do połowy obecnego stulecia. Autor 
tej kontynuacji (wydanej w wybornej serii publikacji naukowych Yale University 
Press) był profesorem historii najnowszej Columbia University (obecnie wykłada 
w Amherst College), ale dał się poznać również kołom intelektualnym europejskim, 
wygłaszając serię odczytów w Cambridge, Oxford, Upsali i Kopenhadze *). 

Książka jego pociąga niezwykle sugestywnym stylem, śmiałością tez i określeń 
różnych kierunków i twórców współczesnej kultury Stanów Zjednoczonych, umie
jętnością lapidarnej a równocześnie dogłębnej syntezy — jest wyrazem umiłowania 
przy równoczesnym krytycyzmie — zasad demokracji amerykańskiej; pod tym kątem 
widzenia omawia czołowe osiągnięcia amerykańskich filozofów, socjologów, ekono
mistów, beletrystów, dziennikarzy i mężów stanu z przełomu dwu stuleci i doby 
współczesnej. 

Niezwykle interesujące w tym dziele są uwagi dotyczące prasy i publicystyki. Au
tor stwierdza, że dziennikarstwo amerykańskie nie tylko odzwierciedlało w swym 

*) Henry S t e e l e C o m m a g e r : THE AMERICAN MIND. An Interpretation of 
American Thought and Character since the 1880 s. New Haven and London, wyd. 
piąte 1962. Str. 478. 
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rozwoju przełom kultury amerykańskiej z XIX na XX w., ale było współtwórcą tego 
przełomu. Przełom zaś nie był łatwo dostrzegalny przez współczesnych i wydawało 
się, że linia demarkacyjna i w literaturze i w prasie między dwoma stuleciami zary
sowuje się bardzo słabo. Ale perspektywa pół stulecia pozwala — według autora — 
dojrzeć „głęboką otchłań" (deep chasm) między dwoma okresami rozwojowymi; ilu
stracją tej antynomii jest choćby porównanie zeszłowiecznego North American Re
view z dzisiejszym Reader's Digest, bądź starego organu rozrywkowego St. Nicholas 
z współczesnymi nam magazynami typu comic-strip. W odniesieniu do ludzi prasy 
takaż wyraźna różnica dzieli dawnych czołowych dziennikarzy, jak Mc Cormiok lub 
E. L. Godkin od dzisiejszego magnata prasowego Wüliama Randolpha Hearsta. Już 
w latach 1870-tych jeden z najwytrawniejszych przedstawicieli „starego dziennikar
stwa" Samuel Bowles III pisał, że „dziennikarstwo indywidualistyczne (personal 
journalism) **) szybko zmierza ku swemu kresowi", co Commager określa jako „ne
krolog przedwczesny", ponieważ dwaj wybitni starszego autoramentu dziennikarze: 
Józef Pullitzer, E. L. Godkin i inni inicjowali właśnie w tym momencie szeroko 
znane i popularne organy, jak Evening Post, St. Louis Post Dispatch, Louisville 
Courrier-Journal i in. Według Commagera cezurę między indywidualistycznym dzien
nikarstwem a nowym ulokować należy w latach 1896—1900, kiedy nastąpiła „inwazja 
na Nowy York" W. Randolfa Hearsta i Adolfa Ochsa, zgon Karola A. Dana i wyco
fanie się z areny prasy niemal że już legendarnego Godkina. Godkin stanowił według* 
autora, klasyczny typ dziennikarza starej daty, krzyżowca z silnym orężem intelek
tualnym w ręku, partyzanta szermującego ideami moralnymi, politycznie niezależ
nego, lecz nieznającego zupełnie psychologii tłumu. Wyznawca liberalizmu szkoły 
manchesterskiej był uważany za wyrocznię, zwłaszcza kiedy objął redakcję Evening 
Post (1883) po swym poprzednim wysoko cenionym organie The Nation. Nie intere
sowały go zagadnienia nakładu i kolportażu ani koncesje dla tego lub owego obozu 
politycznego; pismo było dlań osobistą trybuną, z której przemawiał jako „sumienie 
Ameryki" lub co najmniej — ostrożnie dodaje Commager — reprezentant kół wy
chowanków Harvardu i członków Century Clubs. Z Godkinem schodziła z areny czo
łówka dziennikarska jego typu: Samuel Bowles (Springfeld Republican), Horacy 
White (Chicago Tribune), Henry Grody (Atlanta Constitution), Henry Walterson 
(Louisville Courrier-Journal), Charles A. Dans, William Bryant, William Nelson 
i inni. 

Wejście w życie &rasy Hearsta i Ochsa — nadawało rozwojowi masowej informa
cji zgoła odmienny charakter. Przełom nie oznaczał tylko zmiany ludzi i był nie tylko 
zmianą postawy redaktorskiej; był on przełomem materialnym, ekonomicznym, mo
ralnym, psychologicznym. A jako taki odzwierciedlał w sobie przełom w ogólnym 
życiu Ameryki: procesy mechanizacji, urbanizacji, centralizacji, emancypacji kobiet, 
rozszerzenia praw społecznych, a z tym wszystkim standaryzacji, demokratyzacji 
i wulgaryzacji kultury. W miejsce „personal journalism" wstępuje prasa anonimowa. 
Współpracownicy pism z dawnych redakcyjnych publicystów — przekształcają się 
w repoirterówr szpaltowych, najemnych, nie wpływających na bieżącą politykę. Tech
nika druku pi"- ;żywa generalną rewolucję środków produkcji: wprowadzenie lino-
typu, chemii farb drukarskich, serwisu radiowego1, fotografii prasowej, którym towa
rzyszą zmienione stosunki kolportażu i organizacji zawodowych dziennikarskich: to 
wszystko w sumie podrażało gazetę jako towar rynku czytelniczego. Kiedy za czasów 
starej gwardii dziennikarskiej — można było założyć pismo1 bez kapitału, a nawet 
wspominany już Ochs w r. 1878 (wówczas 20-letni) kupił Chattanooga Times za 250 
dolarów, to w 20 lat później The Herald kosztował Franka Munseya 4 miliony, pits-
burska Press sześć milionów, a Kanras City Star, kupiony w 1880 r. za 3 tysiące do
larów, podskoczył w cenie do 11 milionów doi. w 1929 r. Ciężar utrzymania tych ko
losalnych kosztów uratowała nowa prasa usługami reklamowymi, których funkcją 
stały się nakłady. Hearst palił się do propagandy wojny z Hiszpanią (1898), by pod
nieść nakład swych pism do rzędu pół miliona egzemplarzy. 

Stosunek autora do zasad dziennikarskich Hearsta jest bardzo krytyczny. Com
mager odmawia mu jakiejkolwiek koncepcji dziennika jako instytucji wiary publicz
nej, zarzuca mu sprostytuowanie dziennikarstwa, rzucenie czytelników w sidła sen
sacji i nacjonalizmu, a dziennikarzy na lep nieetycznego procederu zdobywania wia-

**) Termin trudny do przekładu w j polskim. Z książki Commagera wynika, że przez ten 
termin rozumieć należy takich dziennikarzy, którzy nadawali swym organom jak najbardziej 
osobisty charakter, zarówno w zakresie treści, jak i doboru współpracowników oraz fo m 
dziennikarskich. 
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domości, w sumie — wyklucza, by Hearst wzbogacił prasę amerykańską o jakąkol
wiek wartość. Podobnie, choć nieco łagodniej, ocenia rolę Franka Munseya, zupełnego 
ignoranta w sprawach dziennikarskich, ale tak szczęśliwego spekulanta organami, 
że skoncentrował w swym ręku największą ich ilość i to różnego rodzaju. Munsey 
stworzył pierwszy tabloid, skombinował gazetę z magazynem, wprowadził w rywa
lizację z konkurencją system koncernów. Toteż w zjadliwym nekrologu, którym że
gnano go nad grobem znalazła się m. in. taka charakterystyka: „poświęcił dzienni
karstwu swej doby talent ładowacza mięsa, moralność handlarza walutą i zwyczaje 
ryzykanta. On i jemu podobni potrafili przekształcić szlachetny kiedyś zawód w in
stytucję ubezpieczeniową osiem do jednego". Toteż dzięki bezlitosnej polityce kon-
centralizacji organów prasowych — spadek po Godkinie: dwa nowojorskie pisma Eve
ning Post i World leciały w dół w nakładach i mimo okresu przejściowego powodze
nia w opinii poważnego świata czytelniczego — zakończyły swój żywot: pierwszy 
w r. 1923, drugi w 1931 r. 

Tymczasem na rynek odbiorców wkraczały nowe rodzaje pism, magazyny ilustro
wane, komiksy i przeglądy (Digests). Mnożyły się tak, że kiedy ilość dzienników ma
lała ze wzrostem ludności, ilość tamtych periodyków zwiększała się proporcjonalnie 
do tego wzrostu. Ameryka zasłużyła na miano „narodu czytelników magazynów". 
Toteż temu gatunkowi prasowemu poświęca historyk amerykański pokaźny ustęp 
swej książki. Opinia jego w kierunku nowszej i najnowszej fazy rozwoju tych pism — 
jest w odniesieniu do niektórych z nich — tak negatywna, a nawet potępiająca, że 
skłonni bylibyśmy uważać ją za nieco stronniczą, gdyby nie autorytet i szeroki ho
ryzont poglądów autora. Widoczną sympatią otacza on magazyny starszej daty, tj. 
do lat 1890-tych, szczególnie The Atlantic, The Century, Harper's, Scrihner's. Zado
walały się stosunkowo niskimi nakładami (do 100 tys. egz.) i łamy swe świetnie ilu
strowane („najlepsze ilustracje, z których kiedykolwiek mogły korzystać amerykań
skie magazyny") wypełniały nowelistyką najlepszych piór Nowego Świata, a nawet 
europejskich, essejami, reportażami podróżniczymi, studiami historycznymi i bio
graficznymi; jeśli relacjonowały wydarzenia współczesne — czyniły to zawsze z ma
ksymalną obiektywnością. Mało zajmowały się życiem teatralnym, może dlatego, że 
służyć miały przede wszystkim lekturze w domu lub w klubach oświeconej klasy 
średniej. 

Ale oznaki rewolucji na tym polu poczęły pojawiać się już pod koniec lat 
1880-tych. W r. 1886 wszedł na rynek czytelniczy tygodnik The Forum, w 1889 The 
Arena, niedługo po nich Cosmopolitan, The Outlook i inne. Szczególnie ostre słowa 
kieruje Commager pod adresem Beniamina O. Flowera, założyciela The Arena, którą 
nazywa „poszukiwaczką brudów", otwierającą szeroko łamy „herezjom wszelkiego 
gatunku". Rysami charakterystycznymi tych magazynów — w odróżnieniu od po
przednich — były nader żywe zainteresowania bieżącymi zagadnieniami, skłonnością 
do sensacji, sympatie dla postępowości (tu pejoratywne tezy autora tchną najbardziej 
stronniczością). Kiedy dawna prasa i czasopisma amerykańskie odzwierciedlały „wiek 
zaufania", te nowe odbijały swą treścią „stulecie zwątpienia"; autor nie chce w tym 
widzieć funkcji pozytywnej, a raczej przypisuje to obniżającemu się poziomowi re
dakcyjnemu, który jego zdaniem utorował drogę następnym magazynom: Mc Clure's, 
Everybody's, The American Magazine i innym. 

Przesilenie ideologiczne w świecie tygodników pociągnęło za sobą zjawiska „trans
formacji", spowodowanej m. in. tym, że sfery atakowane zareagowały bądź zakupem 
danych organów dla zmiany ich kierunku redakcyjnego bądź odmową poparcia kre
dytowego („killed by the bankers"). Transformacja wyraziła się przeważnie przej
ściem na „nieszkodliwe tory" lekkiej beletrystyki, schlebiania światu businessu, roz
rzutnej reklamy, spraw domowych. Na tym polu dwa magazyny zrobiły karierę: 
The Ladies Home Journal, założony przez Edwarda Boka i The Saturday Evening 
Post George'a Horacego Lorimera. Pierwszy ukazujący się od 1880 r. — poważnie 
poszerzył zastępy prenumeratorów dzięki śmiałym wystąpieniom w sprawach wycho
wania seksualnego młodzieży i kampanii przeciw przemysłowej eksploatacji Niagara 
Falls, jak również dzięki publikowaniu utworów takich luminarzy pióra, jak R. Kip
ling, Conan Doyle, Mark Twain i inni. Organ Lorimera zaś utwierdził swą popular
ność na sprytnym wygrywaniu sentymentu wyższych majątkowo sfer amerykańskiej 
„society" dla romantyki businessu. Lorimer, który jako literat był autorem niezwykle 
popularnych „Letters of a Self-made Merchant to his Son" — obdarowywał swych 
czytelników atrakcyjnymi artykułami z dziejów businessu i przemysłu, biografiami 
i autobiografiami ludzi interesu, odpowiednimi komentarzami politycznymi z kon-
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serwatywnego bądź liberalnego punktu widzenia, a przede wszystkim podsycaniem 
wiary w wyższość Ameryki nad wszystkimi innymi krajami, a prywatnej inicjatywy 
nad przedsiębiorczością publiczną. 

Ta ewolucja czasopiśmiennictwa w dół nie przeszkadzała — a wręcz sprzyjała — 
rodzeniu się nowych magazynów, jak w Womens Home Companion, The Pictorial Re
view, The Red Book i innych, rozchwytywanych głównie przez kobiecy rynek czytel
niczy, szukający miłego zabicia nudy w „nieszkodliwej" lekturze. Autor wytyka tym 
wydawnictwom, że sprawiały raczej radość oczom, niż myśli. 

Na tle tej raczej negatywnej charakterystyki czasopism — akcentuje Commager 
z widoczną satysfakcją — pojawienie się już w latach pierwszej wojny światowej 
organów stojących na wysokim poziomie ideowym i redakcyjnym. Wymienia New 
Republic rozpoczęty w 1914 r. pod redakcją Herberta Croby, autora głośnej książki 
,.The Promise of American Life"' i Waltera Lippmanna jednego z najwytrawniejszych 
publicystów współczesnej doby; w równie korzystnym świetle stawia The Dial (Kom
pas) od momentu przeniesienia go z Chicago do N. Yorku (1915) i The World's Work 
pod redakcją Waltera Page, oba występujące z śmiałą krytyką przestarzałych poglą
dów; Upadek Dial w 1929 r. uważa autor za dotkliwą stratę dla kultury amerykań
skiej, tym bardziej, że organ ten służył przede wszystkim sprawom sztuki i litera
tury. Dużą rolę kulturalną przypisuje autor również pismu The Nation, mimo jego 
przejściowej niepopularności w kręgach konserwatywnych, ale za to śmiało szermu
jącemu hasłem, że różnica światopoglądów może służyć interesom narodu zarówno 
w momentach wojny, jak i prosperity. 

Nie wiele, ale za to pochlebnych słów poświęca Commager periodykom o niższej 
częstotliwości, jak kwartalniki i miesięczniki. Clou tej pochlebnej opinii stanowi teza, 
że kwartalniki takie, jak The Yale Review i Virginia Quarterly Review chwalebnie 
dociągają do poziomu swych poprzedniczek z XIX w. Organ przemysłowy Trade (wy
chodzący od 1930 r.) ocenia jako najlepiej redagowany w świecie, podobnie jak Har
vard Law Review i Foreign Affairs z kwartalników sfer naukowych, a The New 
Yorker (rozpoczęty w 1925) z pism treści ogólnej. New York Times i The Atlantic 
Monthly nazywa autor chlubą amerykańskiej cywilizacji doby współczesnej. Nawia
sem warto tu dodać, że kiedy Commager pisał swą książkę, naczelnym redaktorem 
New York Times'a był Adolf Ochs, scharakteryzowany przez niego tak ostro w związ
ku z początkami swej kariery. 

Książkę omówioną zamyka bardzo instruktywna bibliografia do poszczególnych 
rozdziałów, podająca głównie opracowania amerykańskie (niestety bez lat wydania). 
Polski badacz prasy posłużyć się nią może z wielkim pożytkiem. 



SYLWESTER DZIKI 

NAD BIBLIOGRAFIĄ ESTREICHERÓW*) 

7. Uwagi ogólne o dziele 
Ukazały się już trzy tomy reedycji wiekopomnego dzieła Estreicherów: Karola, 

Stanisława (syna) i Karola (wnuka) — Bibliografii polskiej, zamykającej lata 1827— 
1908, bibliografii narodowej, której znaczenie wykracza poza granice naszego kraju. 
Na sztrasburskim zjeździe bibliografów w 1957 r. podjęto inicjatywę edycji biblio
grafii druków XVI wieku, właśnie w oparciu o serię staropolską bibliografii Estreiche
rów. Na ten wielki sukces w dziedzinie nauk bibliograficznych złożyła się m. in. 
precyzja edytorskiej metody. Czuję się w tym miejscu zwolniony od obowiązku jej 
omawiania, gdyż uczynił to już wcześniej M. Tyrowicz z okazji recenzowania I tomu 
„Bibliografii polskiej" (Zeszyty Prasoznawcze 1960 nr 5—6, s. 163—165). 

Obecne, II wydanie „Bibliografii polskiej XIX stulecia" podjęte w 1954 roku przez 
Polską Akademię Nauk pod redakcją Karola Estreichera, jest reedycją dzieła wyda
nego w 5 tomach w latach 1872—1880, Dopełnień (jako tomy VI i VII) z lat 1881—1882 
wraz z Uzupełnieniami wydanymi w 1906—1916 nakładem Spółki Księgarzy Polskich, 
obejmującymi druki z lat 1881—1900 w jednolitym układzie alfabetycznym. 

Dla historyka czasopiśmiennictwa najciekawszy i najbardziej interesujący jest 
tom III, przynoszący pod hasłem c z a s o p i s m a spis druków periodycznych — 
czasopism i druków jednorazowych o formie zbliżonej do czasopisma (jednodniówki). 
Inne rodzaje druków periodycznych (wydawnictwa zbiorowe, pojedyncze i wielo
tomowe: książki pamiątkowe, encyklopedie, kalendarze, obwieszczenia) będą zesta
wione pod odpowiednimi hasłami. Odbitka z I tomu ..Bibliografii polskiej" (1872) 
zawiera spis 1400 pism periodycznych i zbiorowych. Natomiast taki sam spis czaso
pism umieszczony w omawianym III tomie został znacznie powiększony i obejmuje 
3.360 tytułów. Jest to pokaźna ilość produkcji wydawniczej w zakresie czasopiśmien
nictwa, zważywszy iż działalność wydawnicza odbywała się w okresie niesprzyjają
cym rozwojowi kultury narodowej i polskiej myśli politycznej. Inny problem, że re
presje polityczne maksymalnie mobilizowały wysiłek narodu m. in. także w zakresie 
prasowego ruchu wydawniczego. Potwierdzenie tej hipotezy znajdujemy w niedaw
nym okresie okupacji hitlerowskiej. O mnogości tytułów prasy konspiracyjnej prze
konują studia i katalog L. Dobroszyckiego. 

Na początku ubiegłego stulecia ukazywało się w Polsce nie więcej niż 50 tytułów 
(w 1820 jest ich 45, w tym 9 nowych czasopism) — nie trzeba zapominać jednak, iż 
jest to okres wielkiej politycznej stagnacji. Ożywienie następuje w okresie powstania 
listopadowego, a w jeszcze większym stopniu w okresie ruchów narodowo-wyzwoleń-
czych obejmujących cały kontynent europejski w latach 40-tych. W dziesięcioleciu 
1830—1840 ukazało się 225 nowych czasopism (inna rzecz, że wiele z nich wydawano 

*) Karol E s t r e i c h e r : BIBLIOGRAFIA POLSKA XIX STULECIA. Tom II. Li tera B. W y 
danie drugie pod redakc ja Karola Es t re ichera . K r a k ó w 1961. S. 653; Tom III. Li tera C\ K r a k ó w 
1962. S. 558 
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przez krótki czas, ale to rezultat niesprzyjających warunków politycznych). W 1847 
ukazało się 10 nowych pism codziennych, politycznych (6 w Warszawie i po jednym 
w Krakowie, Lwowie, Wilnie i Poznaniu), w roku następnym 51 nowych czasopism. 
W historii polskiego dziennikarstwa XIX w. jest to chyba najwyższa ilość nowych 
periodyków, które powstały w ciągu jednego roku. W sumie w roku 1848 ukazywało 
się 105 czasopism. 

Stan posiadania rynku prasowo-wydawniczego u schyłku XIX i XX w. jest im
ponujący: w 1890 ukazywało się 225 czasopism, w 1896 — 355, 1903 — 570. Między 
rokiem 1891 a 1896 ukazało się przeszło 130 nowych czasopism, a w następnym sze
ścioleciu — 215. Centrum ruchu wydawniczego znajdowało się w zaborze austriac
kim: we Lwowie i Krakowie. 

U. Wewnętrzna zawartość opisu bibliograficznego 

Opis bibliograficzny w spisie czasopism jest lakoniczny, ograniczony do najnie-
zbędniejszych elementów bibliograficznych (w tym miejscu pełni on funkcję odsy
łacza): tytuł, podtytuł, miejsce i czas wydawania oraz częstotliwość. W wypadku pism 
rzadkich podane są nazwy bibliotek przechowujących poszczególne numery danego 
periodyku. Obszerniejszy opis czasopisma (np. w odniesieniu do Czasu i jego dodat
ków obejmuje 7 stron druku — chyba najobszerniejszy w „Bibliografii"!) znajduje 
się pod właściwym hasłem, którym jest oczywiście tytuł pisma. 

Jaka jest zawartość wewnętrzna takiego rozszerzonego' opisu bibliograficznego 
u Estreichera? Podaje on obok tytułu i podtytułu ewentualne ich przekształcenia, uzu
pełnienia lub zmiany na przestrzeni czasu, w jakim ukazuje się dany periodyk (z za
znaczeniem daty zmiany). Dalsze elementy opisu: czasokres i częstotliwość ukazywa
nia się czasopisma (z podaniem — najczęściej — dat dziennych); format, nazwa, miej
scowość i właściciel drukarni, wydawcy i redaktorzy, cena, omówienie problematyki 
pisma i kręgów współpracowników. W wypadku pism ważnych, uzyskujących duży 
rezonans społeczny, opis bibliograficzny jest szeroko rozbudowany. 

Przykład: Biblioteka Warszawska. Obok wyżej podanych elementów dochodzą in
formacje o wysokości nakładów, wykazy współpracowników, autorów tłumaczonych, 
autorów listów publikowanych na łamach pisma. W wypadku czasopism długowiecz
nych, a takim jest Biblioteka Warszawska (1841—1914) zestawienia nazwisk są spo
rządzane oddzielnie dla poszczególnych okresów (zazwyczaj dziesięciolecia). W opisie 
znajdziemy również informacje dotyczące spisów zawartości treści (oczywiście, jeśli 
je redakcja publikuje), ksiąg pamiątkowych i jubileuszowych, dodatków ze wspólną 
paginacją. Dodatki posiadające osobną paginację i numerację potraktowane są od
dzielnie. Przy wielu periodykach podana jest zawartość poszczególnych numerów. 
W innych wypadkach często wymienia się ciekawsze publikacje. 

Nie trzeba dodawać, iż tak bogate opisy, dotyczące nie tylko formaliów, potrak
towanych w rozwoju dynamicznym, ale i treści wewnętrznej pisma, są bardzo przy
datne do dalsi/eh studiów nad pismem. 

W tym miejscu dygresja. Nie można w niczym umniejszać wysiłku badawczego 
i trudu edytorskiego autorów ,,Bibliografii polskiej", ale nie można również trakto
wać opisów jako swego rodzaju dogmatów, przynoszących informacje pewne, w któ
rych nic nie wolno zmienić. 

Dotykam problemu ewentualnej kompletności dokonanego zestawienia czasopism 
i poprawności podanych w opisie informacji. Jest zrozumiałe, że właśnie w „Biblio
grafii polskiej", jako bibliografii narodowej skupiają się jak w soczewce wszelke 
braki w pracach badawczych nad historią czasopiśmiennictwa i w stanie posiadania 
zasobów bbliotecznych. Bardzo często obok opisu autor umieszcza znak zapytania, 
gdyż tytuł nie jest zachowany w znanych mu księgozbiorach. W innych wypadkach 
brak kilku roczników, numerów. Na pozór drobiazg, ale przecież nie jeden raz unie
możliwiający zrekonstruowanie wiedzy o czasopiśmie, jego dziejach i czasokresie 
ukazywania się. 

Oto jeden z przykładów: Czcionka — pierwsze polskie pismo zawodowe (drukarzy) 
o zabarwieniu socjalistycznym. Estreicher okres jego ukazywania się ustala na lata 
1872—1878, nie przytaczając źródeł informacji. Mimo, że periodyk ukazywał się nie 
tak dawno, bo przed 80 laty, to jednak z powodu zachowania się tylko pojedynczych 
numerów w bibliotekach, już przed 50 laty autorzy wspominający o Czcionce mieli 
kłopoty z ustaleniem dat jej ukazywania się. E. Haecker (w „Historii socjalizmu...", 
Kraków 1933) podaje: 1872 — kwiecień 1874, natomiast Bednarski — grudzień 1871— 
1876. Które z tych dat są najbardziej prawdopodobne? 
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Szczęsny Bednarski, będący przez pewien czas wydawcą i redaktorem odpowie
dzialnym Czcionki, podaje w „Materiałach do' historii o drukarniach w Polsce'* 
(Lwów 1888), że pierwszy — okazowy — numer Czcionki — był drukowany koło po
łowy grudnia 1871, ale z datą 1 stycznia 1872. Stąd rozbieżności. Jak długo ukazywała 
się Czcionka? Na to pytanie trudno w tej chwili odpowiedzieć. Brak bezpośrednich 
wskazówek u Bobera („Historia drukarstwa i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie". 
Lwów 1926). Końcowa data, proponowana przez Estreichera: 1878 jest mało prawdo
podobna. W 1878 (w lipcu) ukazał się 1 numer „dwutygodnika poświęconego spra
wom drukarskim" — Pracy J. Daniluka, będącej przez pewien czas kontynuatorem 
Czcionki (od 1 I 1879 Daniluk przekształca pismo pod wpływem Waryńskiego 
w „dwutygodnik poświęcony sprawom klas pracujących"). Ale u wielu kronikarzy 
i pamiętnikarzy tego czasu (m. in. Daszyński, Limanowski, Bober i in.) spotykamy 
się z twierdzeniami, że środowisko drukarzy lwowskich przez długi czas było po
zbawione swego organu. Więc między wydawaniem Czcionki i Pracy była przerwa. 
Jedynie J. L. Prawdzie („Krótki kurs ruchu socjalistycznego we Lwowie", Lwów 
1895) twierdzi, że w 1878 ukazywała się Czcionka, lecz jemu nie w każdym wypadku 
można wierzyć. Z całą pewnością Czcionka po roku 1876 ukazywała się bardzo nie
regularnie. Jak długo jednak wiodła taki żywot? 

Przytoczony wypadek z Czcionką nie jest jedynym w dziejach polskiego dzienni
karstwa. Jeszcze dziś np. nie potrafimy z całą dokładnością odpowiedzieć ile ukazało 
się nadzwyczajnych numerów Trybuny Ludów Mickiewicza. Raz po raz przecież od
najdujemy numery czasopism, których nie notują żadne bibliografie. 

III. „Bibliografia polska" a zainteresowania historyka prasy 

Wyłania się w tym miejscu pytanie: w jakim stopniu zebrane pieczołowicie przez 
Estreichera wiadomości o piśmie mogą być spożytkowane w dalsz3?ch badaniach przez 
historyka czasopiśmiennictwa ? 

By odpowiedzieć na powyższe pytanie — muszę poczynić obszerniejszą dygresję, 
wykraczającą na pozór poza ramy zwykłej recenzji. 

Wypowiedź swoją traktuję jako uwagi dyskusyjne na temat metodologii badan 
nad historią prasy, wymagające w niejednym szczególe dalszych uzupełnień czy pod
budowania wywodów argumentami. 

A. U w a g i o g ó l n e . Opisy bibliograficzne u Estreichera — jak wynika z do
konanej tu charakterystyki ich zawartości — są bogate w te elementy wiedzy, które 
są celem poznawczym historyka prasy jak np. opis zewnętrzny pisma, program, za
wartość, krąg współpracowników i redaktorów. Toteż jeśli opisy te nie w każdym 
wypadku mogą odpowiadać postulatom, jakie historyk prasy postawi wobec katalogu 
historycznego, na pewno jednak stanowić będą zbiór pomocniczych wskazówek do 
rozwiązywania szeregu problemów. Będą oczywiście i takie problemy, do rozwiąza
nia których opis w „Bibliografii" Estreichera nie dostarczy żadnych wskazówek '). 
albo dostarczy je tylko w mniejszym lub większym stopniu.2) 

Ale to zrozumiałe. „Bibliografia polska", jako bibliografia narodowa, nie może 
realizować opisów literatury periodycznej w ten sposób, by zastępowały one katalog 
historyczny czasopiśmiennictwa. Jej przeznaczenie jest znacznie szersze. A że w du
żym stopniu spełnia tę funkcję, należy to jedynie zapisać na plus przyjętej przez 
autorów, metody edytorskiej. 

Warto w tym miejscu zauważyć, iż praktyka edytorska — bibliograficzna Estrei
chera jest w wielu punktach zbieżna z sugestiami zmarłego niedawno prasoznawcy 
francuskiego J. Kaysera, wyrażonymi w artykule „L'historien et la presse"я) po
wstałymi w związku z podejmowanymi we Francji pracami nad sporządzeniem in
wentaryzacji podstawowej czasopism. 

') Np. przy rozwiązywaniu problematyki skutków oddziaływania prasy, rezonansu społecz
nego, ustosunkowania się wydawców i współpracowników do panującej ideologii oraz grup 
nacisku. Nie będą również pomocne — wydaje mi się — przy określaniu sytuacji prawnej 
prasy wobec ustawodawstwa państwowego. г) Dotyczyć to będzie m. in. badań nad obrazem wewnętrznym pisma — m. in. tematyka, 
kształtowanie się i rozwój gatunków dziennikarskich. Spróbujmy podjąć pracę badawczą nad 
gatunkami dziennikarskimi na łamach Czasu, jego zawartością, czy kręgiem współpracowników 
bez spożytkowania bogatych informacji zawartych o tym piśmie w III tomie. Ileż by tr 'eba 
było stracić czasu na opracowywanie przeróżnych zestawień bibliograficznych. Tymczasem 
najważniejsze z nich są już opracowane w „Bibliografii polskiej". 3) Revue Historique, 1957, s. 284—309. 
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B. P r o b l e m y m e t o d o l o g i i ' h i s t o r i i c z a s o p i ś m i e n n i c t w a . Z po
wyższych wywodów wynika więc duża przydatność „Bibliografii polskiej" w pra
cach badawczych historyka prasy. ') Niemniej sprawa zasługuje jeszcze na rozwa
żenie i to chyba z dość z a s a d n i c z y c h względów. Po prostu wydaje mi się, 
że rodząca się nowa dyscyplina — historia czasopiśmiennictwa — nie wypracowała 
w dostateczny sposób kryteriów badawczych, wyróżniających ją w jednoznaczny 
sposób od innych pobliskich nauk (historia myśli społecznej, politycznej). Tak się 
składa, iż prawo do prac badawczych nad czasopiśmiennictwem uzurpują sobie 
wyłącznie bądź historycy stosunków politycznych, bądź historycy literatury, z tym, 
że większą aktywność w formowaniu podstaw metodologicznych wykazują historycy 
stosunków politycznych. Zrozumiałe jest oczywiście, że inne kryteria (zbliżone do 
swych zainteresowań) na czoło wysuwają pierwsi, a inne (jeśli w o g ó l e wysuwają) 
poloniści. Rozbieżności są raczej dość i s t o t n e ; z drugiej zaś strony brak w na
szym piśmiennictwie prac, które byłyby syntezą obu kierunków zainteresowań. 

W dotychczasowych opracowaniach z historii organów prasowych (jakie jednak 
ilościowo ubogich!) d o ś ć d o b r z e mamy zbadany problem s k u t k ó w od
d z i a ł y w a n i a p r a s y ; bezsprzeczny to wyraz supremacji w dotychczasowych 
badaniach historyków stosunków politycznych. 

A inny nie mniej zasadniczy element wiedzy w naszej dyscyplinie: o b r a z w e 
w n ę t r z n y p i s m a ? Raczej domena zainteresowań historyka literatury. Plon ba
dań zarówno natury i l o ś c i o w e j , jak i j a k o ś c i o w e j minimalny. I to nie 
tylko w naszym piśmiennictwie. W wspomnianym już artykule „L'historien et la 
presse" J. Kayser, omawiając szeroko problemy skutków oddziaływania prasy, r c-
z o n a n s u s p o ł e c z n e g o , prawie w ogóle nie zajmuje się w e w n ę t r z n y m 
o b r a z e m p i s m a . 

Z tego kręgu problematyki badawczej — w dużym uproszczeniu — na czoło wysu
wam w swych rozważaniach zagadnienia podstawowego tworzywa: gatunki dzien
nikarskie oraz język wypowiedzi dziennikarskich. Brak nawet ogólnie informujących 
prac na temat wkładu języka prasowego w rozwój ogólnokulturalnej polszczyzny, 
choć wkład ten jest olbrzymi5), nie zawsze w dostateczny sposób uświadamiany. 

Historyk literatury w pracach badawczych nad czasopismem dość chętnie i często 
interesuje się jego tematyką, ale czyni to raczej w aspektach wąskich, własnej pro
fesji — interesuje go strona ich ideowej wymowy (oczywiście postulat pierwszorzędny 
w badaniach prasoznawczych), wkład w narodowe piśmiennictwo, popularyzacja lite
ratury na łamach czasopisma. Brak natomiast prac dotyczących rozwoju, kształto
wania się poszczególnych gatunków dziennikarskich na przestrzeni minionych 300, 
czy 250 lat prasy polskiej. Piszę „250 lat", gdyż pierwsze 50-lecie dziejów pra?.y 
polskiej od ukazania się Merkuriusza Polskiego nie dostarcza wielu przykładów do 
przedmiotowych badań. Dla historyka czasopiśmiennictwa — zajmującego się oma
wianym aspektem badań — obok Merkuriusza z 1661 godnym uwagi będą dopiero 
Nowiny Polskie (1729—1737), jedno z najbardziej długowiecznych pism w pierwszym 
okresie dziejów nrasy polskiej, pismo J. Naumańskiego, uważanego — i słusznie — 
za ojca felieton^, ..służącego podobnie jak dzisiaj, nie tylko do urozmaicenia czy 
ożywienia pisma, ale również do regulowania rozmieszczenia tekstu". °) 

Tematyka badawcza leżąca odłogiem! A przecież sprawy te, o których wspominam 
są jednym z nielicznych zresztą, wspólnych pomostów badaczy historii prasy i za
gadnień współczesnych. Cytowany powyżej sąd A. Bara kieruje uwagę na jeszcze 
jeden moment w badaniach nad gatunkami dziennikarskimi: prócz zagadnień zwią
zanych ze stylistyką i typologią trzeba zwrócić uwagę również na topografię po
szczególnych gatunków na kolumnie czasopisma. Problem niezwykle ciekawy, ale 
i w ogóle nie poruszany w naszym piśmiennictwie. Czy tutaj da się ustalić jakieś 
stałe zasady? Trudno orzec bez wstępnych badań. Analogie do stanu współczesnego 
nie doprowadzą do żadnych wniosków, gdyż niektóre z naszych pism aktualnie się 
ukazujących (Przekrój, Dookoła świata) materiał nie tak dawno przeznaczany na 

4) P r z y d a t n o ś ć ta wz ra s t a ł aby n iepomiern ie , g d y b y opisy bibl iograf iczne r e j e s t rowa ły 
(w tych w y p a d k a c h , gdzie podaje się bibl iograf ię zawar tośc i pisma) w osobnej rub ryce m a 
ter ia ły , k o m u n i k a t y od redakcy jne , przynoszące gros m a t e r i a ł ó w in te resu jących badacza czaso
p iśmiennic twa . Oczywiście zdaję sobie sp rawę z dyskusy jnego c h a r a k t e r u propozycj i na m a r 
ginesie omawian ia bibliografi i n a r o d o w e j . 

5) Swoje przypuszczenia w y s u w a m przez analogię do s tanu współczesnego, gdzie nie t r u d n o 
dostrzec rolę czasopiśmiennic twa w rozpowszechnianiu n o w y c h pojęć, w wzbogacan iu słow
nic twa współczesnej polszczyzny. 

') A. B a r: Kata log w y s t a w y czasopism polskich, K r a k ó w 1938, s. 21. 
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dalsze kolumny... dziś umieszczają często na stronach tytułowych. Czy powodem 
tylko ograniczenia papierowe? 

Zwróciłem uwagę na niewypracowaną jeszcze w dostateczny sposób metodologię 
badań historyczno-prasowych. Stąd: nie tylko nie bardzo wiadomo, czego trzeba wy
magać od opracowania historycznego — ale i trudno sformułować odpowiedź na po
stawione pytanie: w jakim stopniu mogą być pomocne w pracach badawczych wska
zówki „Bibliografii polskiej". Ich bezsprzeczna wartość została podkreślona nie jeden 
raz w toku powyższych wywodów. 

IV. Problemy polskiego nazewnictwa prasowego 

Na marginesie lektury pierwszych tomów „Bibliografii polskiej" Estreichera wi
dzę jeszcze jedną propozycję badawczą, którą w tym miejscu mogę jedynie zasuge
rować : n a z e w n i c t w o t y t u ł ó w c z a s o p i s m . 

Problemem samym dla siebie jest zagadnienie: czy tytuł czasopisma, które jest „po
wielane" w setkach czy tysiącach egzemplarzy, może być przedmiotem rozważań ono
mastyka, zajmującego się imionami, nazwami w ł a s n y m i , a więc niepowtarzal
nymi, indywidualizującymi pewne kategorie przedmiotu? Próba odpowiedzi na po
wyższe pytanie może budzić szereg sprzecznych rozważań. Wydaje się, że historyk 
czasopiśmiennictwa będzie tylko pośrednio zainteresowany takim czy innym roz
strzygnięciem sporu z zakresu filozofii imion własnych; nie tu miejsce więc na pro
wadzenie wcale frapujących rozważań teoretycznych. 

Podniesiony jednak powyżej problem nazewnictwa nie tylko w onomastyce ocze
kuje szeregu rozwiązań natury teoretyczno-praktycznej. Zagadnieniem tym musi 
zainteresować się również socjolog kultury, historyk prasy. Choć nie wyobrażam 
sobie kontynuowania takich badań, jeśli one mają doprowadzić do konstruktywnych 
wniosków bez udziału językoznawcy-onomastyka. Do niego należeć będą rozwa
żania dotyczące s t r u k t u r y t y t u ł u . 7 ) Socjologa kultury, historyka prasy zain
teresuje kwestia powtarzalności, mody pewnych grup tytułów, ich rozwoju w dzie
jach prasy, roli funkcjonalnej. 

W I tomie mamy ponad 110 opisów czasopism. Często powtarzającymi się tytu
łami są: „acta", „albumy", „almanachy", „amtsblatty", „anzeigery"... W II tomie 
opisów tych jest 105, zaś w III — 85. Rzecz charakterystyczna: tak bardzo rozpo
wszechnione w dzisiejszym nazewnictwie tytułów czasopism naukowych (i nie tylko) 
„biuletyny" Estreicher notuje zaledwie w kilku wypadkach (Biuletyn, Paryż 1834, 
Biuletyn Wielkiego Wojska, Biuletyn Zdrowia, Tarnów 1873; oraz w 14 wypadkach 
w formie obcojęzycznej: „bulletin"). Jest to dowodem, iż pojęcie to w terminologii 
polskiego czasopiśmiennictwa rozpowszechniło się dopiero w ostatnim okresie, choć 
w formie obcojęzycznej w tytule periodyku zostało użyte na gruncie polskim bardzo 
wcześnie, bo w 1794 (Bulletin National, Warszawa). „Katalog prasy polskiej" (War
szawa. 1960) wymienia 128 biuletynów, zaś katalog na rok 1957 zna tylko 32 biu-
letyny(?!). 

W sytuacji, kiedy wykaz czasopism „Bibliografii polskiej" spełniać musi — i to 
z dużym powodzeniem, jak wykazaliśmy powyżej — funkcję i rolę równocześnie 
bibliografii tytułów prasowych, katalogu historycznego, zebrany przez Estreichera 
materiał dostarcza w dostatecznym stopniu przykładów do rozwiązania problemu na
zewnictwa prasowego. 

Jeśliby spróbować prześledzić np. bogatą karierę dwu nazw: „dziennik" i „ga
zeta", będących dziś powszechnie synonimami pisma codziennego 8), to okaże się, że 
żywot nazwy „dziennik" w terminologii polskiego czasopiśmiennictwa liczy niewiele 
ponad 180 lat. W tytule czasopisma zostało ono użyte w 1792 r. (Dziennik Patrio
tycznych Polityków) i to początkowo wcale nie na oznaczenie pisma codziennego, 
lecz — tygodnika. W XIX-wiecznym dziennikarstwie słowo to nie cieszy się zbytnią 
sympatią. Estreicher wymienił go wprawdzie przeszło 100 razy, ale w przeważa
jącej mierze nie odnosi się ono do pism codziennych, lecz periodyków nieregularnych 
(dzienniki ustaw, urzędowe, rozporządzeń), używane bywa często do nazywania 
tygodników, miesięczników. Bezsprzecznie bogatszą karierę w XIX wieku przeżywa 
„gazeta", ale również często do nazywania innych pism, niż codzienne. 

') W t y m miejscu rozważania te są zbieżne z w y w o d a m i K. G ó r s k i e g o : O n o m a s t y k a 
w l i t e ra tu rze polskiej XIX i XX w. — Pamiętnik Literacki 1963 z. 2 s. 401—416. 

<•) Szerzej p rob lemem t y m in te resowała się W. Ż u r o w s k a - G ó r e c k a : Polskie ga 
t u n k o w e n a z w y p e r i o d y k ó w na t le rozwoju czasopiśmiennic twa, Prasa Współczesna i Dawna, 
1958, nr 4, S. 86—95. 
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Wspomniałem już o często powtarzających się ,,actach", „albumach". Dodać wy
pada „biblioteki", „echa" (najwcześniejsze z 1831 — L'Echo de Pologne — ale nie dla 
nazwania dziennika), „kuriery" (z tymi samymi uwagami co przy „gazecie"), „pa
miętniki", „przeglądy" itp. 

Gdyby z naszych rozważań o nazewnictwie wyeliminować wymienione wyżej 
przykłady tytułów, względnie elementy tytułów, to okazałoby się, iż pozostała część 
tytułów (niezmiernie zróżnicowana) stanowi wdzięczny przedmiot badawczy dla hi
storyka prasy, jak i językoznawcy. W tej ostatniej grupie znajdziemy w przeważającej 
większości tytuły, które można by określić jako znaczące, a w każdym razie ich 
wyraźną przewagę nad tytułami powstałymi z nazw gatunkowych (Dziennik Polski, 
Tygodnik Rolniczy, Miesięcznik Wszechpolski, Kwartalnik Naukowy). Wśród tytułów 
„znaczących" na czoło wysuwają się te, które są skrótem myślowym programu po
lityczno-społecznego, czy kulturalno-wychowawczego grupy sprawczej pisma (Zwy
ciężymy, Razem, Ojczyzna, Sztandar, Świt), które są synonimem owego skrótu my
ślowego — hasła (Pszczółka, Mrówka, jako równoważniki pojęcia pracowitości, 
oszczędności). Są nazwy — tytuły charakteryzujące krąg odbiorców (Rolnik Polski). 
Wiele z nich razi swą patetycznością. Częściowe elementy tych tytułów pozostały 
we współczesnej terminologii polskiego czasopiśmiennictwa, choć nie w takim stopniu 
jak w dziennikarstwie hiszpańskim czy południowo-afrykańskim. 

Roboczo wydzieliłbym trzy grupy tytułów: a) nazwy tytułów g e n e t y c z n e , 
tradycyjnie odnoszące się do czasopiśmiennictwa, będące często synonimami czaso
pisma; b) nazwy g a t u n k o w e ; c) nazwy z n a c z ą c e " ) . 

Przykłady tytułów przynależnych do grup b) i c) podawałem już powyżej. Do 
grupy pierwszej z całą pewnością należeć będą niezwykle ekspresywne: expressy 
i kuriery (tu na pewno dojdzie forma spolszczona owych pojęć: goniec) zapożyczone 
do terminologii czasopiśmienniczej od instytucji pozaprasowej — poczty, bez której 
nie tak dawno, nie był możliwy rozwój czasopiśmiennictwa, a i dziś związki mię
dzy obu instytucjami są bliskie. Zdaniem wielu historyków praojcem dzisiejszej 
gazety były właśnie poczty10), stąd owe zapożyczenia są zrozumiałe. Do tej grupy 
naicżeć będzie również i g a z e t a , której znaczenie w rozumieniu potocznym, jest 
dość szerokie. Słowo to' wywodzi się z języka włoskiego, gdzie — z punktu widzenia 
etymologii — oznaczało drobny pieniążek, którym płacono za dzienniki. Kto wie 
czy nie trzeba będzie próbować w tej grupie umieścić również „echo" (także niezwy
kle ekspresywne), ..przeglądy", „acta" (wkraczające także do dzisiejszej terminologii), 
..biblioteki" (wcześniej na oznaczanie bibliografii) i in. 

Jeżeli dwie pierwsze grupy tytułów: nazwy genetyczne oraz gatunkowe są bliższe 
historykowi języka, to ostatnia grupa — wcale liczna — nazwy znaczące, które jak 
wspomnieliśmy wyżej są często synonimem programu ideowo-politycznogo. jest 
frapującym przedmiotem badawczym dla socjologa kultury i historyka prasy. 

Przed badaczem zajmującym się tymi kwestiami stają podobne problemy do roz
wiązania, co przed histerykiem literatury, który w zakresie nazewnictwa literackiego 
stara się przede wszystkim określić „cele, które autor może osiągnąć obdarzając 
postać literacką takim czy innym imieniem lub nazwiskiem" n ) . Z tą wszakże róż
nicą, iż rozważania historyka literatury będą ograniczone raczej do spraw stylistycz-
no-wersyfikacyjnych. Historyk prasy musi rozważania te poszerzyć o kwestie 
ideowo-polityczne, szukać w „t3'tule" tego pierwiastka, który jest synonimem, albo 
symbolem programu pisma. Oczywiście spotkamy gros tytułów, gdzie ten drugi ele
ment naszych rozważań będzie trudny do wyłuskania, choćby z tej przyczyny, iż 
tytuł będzie zbyt „szeroki", abstrakcyjny (Czas, Chwila). W innych wypadkach tytuł 
periodyku może nie uzewnętrzniać ambicji ideowych, programu pisma, poprzestając 
na celach wersyfikacyjno-stylistycznych. Albo może wręcz maskować (lwowski dwu
tygodnik literacki z lat 1840—1848 ukazuje się pod tytułem Dziennik Mód Paryskich, 
a dopiero od nru 27 w 1848 pod mniej zamaskowanym tytułem Tygodnik Polski). 

Zrozumiałe jest. że problemu genetycznego w nazewnictwie prasowym, wyja
śnienia intencji wydawcy, historycznych źródeł, słowotwórczego charakteru, celu 
artystycznego lub ideowego, nie da się wyczerpać w jednej rozprawie. 

!l) Całkowicie zdaję sobie sprawę z nieadekwatności takiego podziału. Niemniej zapropono
wanie innego podziału wymagałoby zasadniczego rozstrzygnięcia wielu problemów z zakresu 
onomastyki, z odpowiedzią na pytanie: czy tytuł czasopisma może być przedmiotem rozważań 
onomastycznych. 10) W polskim piśmiennictwie hipotezę taką podbudował dostatecznymi argumentami J- L a n к a u: Początki poczty polskiej a rozpowszechnianie prasy. Prasa Współczesna i Dawna, 
1958, nr 2 s. 93—102. u) K. G ó r s k i , op. cit. s. 403. 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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I WSPOMNIENIA 

Stefan D u n i n : WSPOMNIENIA 
DZIENNIKARZA. Wyd. Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. Wroc-
ław-Warszawa-Kraków, 1963. Stron 
292 in 8°. Tekst przygotował do dru
ku i przypisami opatrzył Zenon 
Kmiecik. Wstęp Karoliny Beylin. 

Zachodzi jakaś prawidłowość w powta
rzaniu się zjawiska, że każda książka ty
pu pamiętnikarskiego natychmiast po 
ukazaniu się znika z półek księgarskich 
dosłownie w ciągu paru dni. Czy oznacza 
to, że jesteśmy świadkami silnie wystę
pującego obecnie głodu tego gatunku li
teratury? Czy ten głód występuje tylko 
u ludzi starszych, pragnących przy po
mocy takiej literatury skonfrontować 
i zweryfikować swoją wiedzę i swoje 
opinie o sensie pewnych wydarzeń, 
w których przed laty brali również 
udział, bądź też o ludziach, których znali 
osobiście lub chociażby ze słyszenia? 

A może jest to po prostu wynik sto
pniowego od paru lat zmniejszania się 
nakładów tej literatury, co jest częścią 
ogólnie występującego zjawiska na rynku 
wydawniczym? Biorę więc z półki na 
chybił trafił trzy stojące obok siebie pa
miętniki i porównuję metryczki tych 
książek: Adam G r z y m a ł a - S i e d l e c -
k i : Niepospolici ludzie w dniu swoim 
powszednim, Kazimierz P o l l a c k : Ze 
wspomnień starego dziennikarza war
szawskiego i Stefan D u n i n : Wspo-
mnienia dziennikarza. Pierwsza książka 
wydana została w lipcu 1961 r. w na
kładzie 10 tys, egz., druga — w grudniu 
tego samego roku w nakładzie 7 tys. egz., 
a trzecia w sierpniu 1963 — w nakładzie 
4300 egzemplarzy. Bez względu na na
zwiska autorów, na zakres treści i na 
wysokość nakładów, każda z nich roze
szła się wśród czytelników w ciągu pa
ru dni. 

Jednakże w istniejących warunkach 
wydawniczych szybkie znikanie z rynku 
książek o małym nakładzie nie powinno' 
być wskaźnikiem jakiegoś wartościowa
nia ich przez czytelników. Dopiero po-
czytność następnych nakładów danej 
książki (o ile one nastąpią) mogłaby ode
grać rolę tego sprawdzianu — choć nie 
jest to jednocześnie sprawdzianem jej 
wartości literackiej. 

Po głębszym zastanowieniu się docho
dzę do wniosku, że na mechanizm szyb
kiego rozkupywania pamiętników dzia
łają jednocześnie oba czynniki: i głód 

książek, i małe nakłady. Odpowiedź zaś 
na postawione przeze mnie na wstępie 
pytania dałyby przeprowadzone przez so
cjologów badania, wyważające propor
cje działania obu tych czynników. 

* 
Z tym —• że tak powiem — obiektyw

nym nastawieniem oraz z zaciekawie
niem, jako że autor należy do seniorów 
dziennikarstwa polskiego1, zaś temat jest 
pasjonujący dla dziennikarza — prze
czytałem uważnie książkę redaktora Ste
fana Dunina: Wspomnienia dziennika
rza. 

Książka zawiera 13 rozdziałów, indeks 
nazwisk opracowany przez Zenona Kmie
cika i spis treści. Treść książki wybiega 
znacznie poza ramy osobistych wspo
mnień autora. Obciążył on ją bardzo ob
szernymi partiami, zawierającymi histo
rię Warszawy, historię budowy kolei że
laznych w Polsce, budowy mostu Kier
bedzia w Warszawie, początków przemy
słu w Polsce itp. materiałami, które nie 
są przecież sensu stricto jego w s p o~ 
m n i e n i a m i , a tylko streszczeniem 
wiadomości historycznych nb. bez poda
nia ich źródła (str. 35—50). Tak samo 
podaje autor mniej lub bardziej szcze
gółowo dzieje codziennej prasy war
szawskiej oraz tygodników literackich 
i polityczno-społecznych w latach 1803— 
1903 (str. 53—102), ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów Kuriera War
szawskiego (str. 53—77), a także dzieje 
Kuriera Porannego (str. 162—232), przy 
czym — co' podkreślam — opisuje fakty, 
które rozgrywały się przed wstąpieniem 
jego do redakcji tej gazety. To już wkra
cza w dziedzinę historii prasy warszaw
skiej i nie należy do osobistych wspo
mnień autora. Dunin zresztą sam pisze: 
„...dla uzupełnienia historii prasy kon
serwatywnej na terenie Warszawy za
znaczyć muszę..." (str. 91), a dalej: ,.Tak 
przedstawia się historia dziennikarstwa 
polskiego w Warszawie w ostatnim 
ćwierćwieczu XIX w., w której osobi
ście nie brałem udziału" (str. 102). 

Te rozdziały obciążają więc książkę 
nie tylko tematycznie, lecz miały wpływ 
na zubożenie jej języka i stylu, gdyż 
siłą rzeczy strony, poświęcone urywko
wo historii Warszawy i dziejom jej prasy 
w XIX w., zawierają tylko bardzo skon
densowane streszczenie faktów. 

W sumie, z 267 stron książki — 121 
stron, czyli bez mała połowa, poświęco
na jest tej właśnie tematyce, nie obej
mującej osobistych wspomnień autora. 
Jeśli chodzi o informacje do historii 
Warszawy, Polski i historii różnych cza-
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sopism polskich powstałych w XIX w., 
autor — jak już wspomniałem wyżej — 
nie cytuje źródeł, z których je czerpał, 
co bezwzględnie obniża ich wartość. Na
tomiast wyraźnie wskazuje, skąd czer
pał materiały do historii Kuriera War
szawskiego i Kuriera Porannego, w sło
wach następujących: „...jak pisano 
w Księdze Jubileuszowej Kuriera War
szawskiego" lub „jak pisze Fryzę w Księ
dze Jubileuszowej Kuriera Porannego" 
albo: „...oddaję głos Fryzemu, który tak 
pisze..." itp. 

Na wstępie książki (str. 13—34) podaje 
Dunin wspomnienia autobiograficzne, 
a dopiero na str. 116 zaczynają się wła
ściwe jego wspomnienia — już jako 
dziennikarza. Jak widać z nich, autor 
odbył dwuletnią praktykę dziennikarską 
(r. 1900—1902) w redakcji gazety Wiek, 
dlatego też poświęcił dwa rozdziały (str. 
116—161) Wiekowi, jego redaktorowi 
i wydawcy Kazimierzowi Zalewskiemu 
oraz współpracownikom. Miał bowiem 
wtedy możność osobistego obserwowania 
swych kolegów, poznania stosunków 
i warunków pracy w redakcji oraz przy
toczenia wielu anegdotycznych szczegó
łów o K. Zalewskim. 

W marcu 1902 r. S. Dunin wstąpił do 
redakcji Kuriera Porannego i pracował 
tam — z tygodniową przerwą w lecie 
1903 r. — przez wiele lat. Doprowadził 
jednak swoje wspomnienia tylko do wy
buchu I wojny światowej. 

* 

Nie wiadomo, kogo należy winić za 
to, że w książce znajduje się sporo błę
dów językowych i przekręconych na
zwisk. Niewątpliwie część winy przypi
sać należy autorowi, ale nie jest także 
bez winy Z. Kmiecik, który przecież: 
„tekst przygotował do druku", lecz nie 
poprawił tych omyłek. Nazwisk z błę
dami jest mnóstwo; wymienię tutaj nie
które, mianowicie: Reinschunt zamiast 
Reinschmidt (str. 79), Synoracki zamiast 
Synoradzki (str. 99), Grendeszyński za
miast Grendyszyński (str. 101 i 102), 
Garczyński zamiast Gorczyński (str. 130), 
Cwierciakiewiczowa zamiast Ćwiercza-
kiewiczowa (str. 195), Puzerewski za
miast Puzyrewski (str. 244 i 275). Gros-
stern zamiast Grostern (str. 263j, K a 
z i m i e r z Mieszczański zamiast R o-
m a n (str. 234). Ta ostatnia omyłka jest 
o tyle istotna, że w tym czasie mieszkał 
w Warszawie Kazimierz Mieszczański, 
bogaty przemysłowiec, właściciel fabry
ki na Lesznie, zaś Roman Mieszczański 

był urzędnikiem magistratu warszaw
skiego. A ponieważ wymienione nazwi
ska powtarzają się w fałszywym brzmie
niu również w indeksie, przeto jest bez
sporną winą Z. Kmiecika, że ich nie 
sprawdził. 

Są również w nazwiskach omyłki, wy
nikające — moim zdaniem — z niedbal
stwa korekty, jak np. Gabethner zamiast 
Gebethner (str. 56), Wajdę! zamiast Way-
del (str. 67), Zamojski zamiast Zamoyski 
(str. 83), Stipczyński zamiast Stpiczyński 
(dwukrotnie na str. 234). Spotykamy też 
błędy gramatyczne, np. Ungera zamiast 
Ungra. Nazwisko to odmienia się w do
pełniaczu: Ungra, jak Szustra, Lutra, 
Wedla itp. Starsi warszawianie pamię
tają zapewne „Biuro ogłoszeń Józefa Un
gra" na Wierzbowej. 

Ale do red. Kmiecika mam także pre
tensję z powodu nieścisłości, jakie zna
lazłem w przypisach, umieszczonych 
przez niego w książce. I tak np. w not
ce o Petersburskiej Agencji Telegraficz
nej umieścił jako skrót jej nazwy ..PAT" 
(str. 100). podczas gdy używała ona skró
tu „PTA" od pierwszych liter rosyjskiej 
nazwy Pietlerburgskoje Tielegrafnoje 
Agentstwo", a po wybuchu wojny 
w 1914 r. — „Pietrogradskoje...". Skrótu 
„PAT" używała międzywojenna Polska 
Agencja Telegraficzna. Dalej, na stronie 
137, znajdujemy niezupełnie ścisłe infor
macje o agencjach telegraficznych Reu
tera i Havasa. Z informacji bowiem 
o Reuterze nie wynika rzecz najistot
niejsza, mianowicie, że Reuter przeniósł 
swą agencję w 1851 r. z Akwizgranu do 
Londynu, gdzie dotychczas się ona znaj
duje pod firmą Reuters Limited. Jeśli 
zaś chodzi o Havasa, to informacje te 
należy uzupełnić też bardzo istotną wia
domością, że Agencja Havasa została 
zlikwidowana w czasie II wojny świa
towej, zaś kontynuacją jej jest utworzo
na w 1944 r. Agence France-Presse, która 
przejęła aktywa i lokale przedwojennego 
Havasa. 

Z drugiej zaś strony na dobro redak
cji Z. Kmiecika zapisać należy, że 
w przypisach na stronach: 244. 245, 246, 
247, 249 i 251 prostuje informacje Dunina, 
zwłaszcza dotyczące nazw pism, termi
nów ich powstania oraz dat zamknięcia 
przez cenzurę rosyjską w Warszawie. 
Również w kilku miejscach (s. 127, 191, 
213, 237) Z. Kmiecik zwraca uwagę 
w przypisach, że opisy różnych wyda
rzeń podane przez S. Dunina nie zga
dzają się z opiniami tych samych wyda
rzeń w książce Kazimierza Pollacka: „Ze 
wspomnień starego dziennikarza war-

9* 
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szawskiego". Ponieważ znałem K. Pol-
lacka jako „wszędobylskiego" reportera, 
który wiernie opisywał to, co s a m wi
dział, skłonny jestem dać wiarę raczej 
opisom K. Pollacka, a zwłaszcza dlatego, 
że kol. Dunin nie twierdzi, iż był świad
kiem opisywanych przez siebie wyda
rzeń. 

Jeśli chodzi o język „Wspomnień", 
jest on na ogół raczej dość suchy i-—po
wiedziałbym — zbyt sprawozdawczy; 
najwidoczniej zaciążyła nad nim kon
cepcja książki i jej układ (str. 35). Poza 
nielicznymi wyjątkami mało w nich wia
domości podanych w sposób ciekawy, 
barwny i żywy — jak to spotykamy np. 
w książce K. Pollacka. Ale Pollack był 
rasowym reporterem, jednym z najle
pszych w tamtych czasach reprezentan
tów tego gatunku dziennikarskiego. 

Ponadto rażą często spotykane u S. Du
nina nieporadności językowe w rodzaju 
пр.: „Korzystając z pobytu w restaura
cji Andzi Czulińskiej zaznaczyć muszę, 
że urodziwa właścicielka restauracji..." 
(str. 85); „...zaangażowali naczelnego re
daktora w osobie Witolda Giełżyńskie-
go..." (str. 92); „Słowo w dziesięcioleciu 
redakcji Sienkiewicza pod względem 
ideologicznym nie odbiegało fakturą od 
pism warszawskich" (str. 93); „...ze 
względu na osobę Sienkiewicza, którego 
twórczość literacka dotychczas nie do
czekała się osądu w aspekcie jego dzien
nikarstwa" (str. 93); ,,Ja z mojej strony 
poradziłem Głodowskiemu..." (str. 150); 
„Autobiograiizm, który stał się wytycz
ną w tych moich »wspomnieniach«, 
zmusza mnie..." (str. 233) — i szereg in
nych. 

* 

Za najbardziej interesujące uważam 
te strony książki, na których S. Dunin 
opisuje z autopsji różne fakty, charak
teryzujące swych kolegów redakcyjnych 
lub przytacza zasłyszane od kolegów 
dziennikarzy anegdoty, względnie fakty, 
które się dziś mogą wydawać anegdo
tami. 

Dowiadujemy się пр., że nr. Kotze-
bue. generał-gubernator warszawski 
w latach osiemdziesiątych ub. stulecia, 
był od założenia Kuriera Porannego jego 
prenumeratorem i zasilał go wiadomo
ściami; że Feliks Fryzę, założyciel i do 
swej śmierci (w 1907 r.) naczelny redak
tor Kuriera Porar.nego, cieszył się szcze
gólnymi względami nie tylko generał-
gubernatora, lecz również i wieloletniego 
oberpolicmajstra warszawskiego gen. 
Klejgelsa, który nawet po przejściu na 

stanowisko „gradonaczalnika" (naczelni
ka miasta) Petersburga „nie przestawał 
nadsyłać Kurierowi swych prac i wy
dawnictw" (str. 199). Jak widać bliskie 
były stosunki Fryzego z najwyższymi 
urzędnikami carskimi w Warszawie. 

Najbardziej gładko czyta się w książce 
charakterystyki dziś prawie nieznanych 
lub zapomnianych, a wybitnych dzien
nikarzy starego pokolenia, jak Adam 
Breza, Kazimierz Ehrenberg, Kazimierz 
Laskowski, Erazm Piltz, Władysław Rab
ski i in. 

Nie zamykając oczu na błędy i nie
dociągnięcia autora, chcę jednocześnie 
stwierdzić, że jego „Wspomnienia" speł
niają pożyteczną rolę, jako jeden z przy
czynków do historii dziewiętnastowiecz
nej prasy polskiej, oświetlających nie
które bądź wcale, bądź mało znane 
szczegóły tej historii. 

Chciałbym także wyrazić nadzieję, że 
następny, oczekiwany przez historyków 
prasy oraz dziennikarzy tom zawierać 
będzie wspomnienia o wielu ciekawych 
faktach i wydarzeniach z dziejów prasy 
i dziennikarstwa polskiego, których S. 
Dunin był świadkiem lub brał w nich 
bezpośredni udział. Zapełni to istniejącą 
dotychczas lukę w literaturze pamiętni
karskiej na ten temat, bowiem ani 
K. Pollack, ani W. Giełżyński („Prasa 
warszawska 1661—1914") nie wyszli 
w swych pracach poza rok 1914. 

Stanisław Garztecki 

BIOGRAFIA 

Julian S t a w i ń s k i : MARK 
TWAIN. Wyd. Wiedza Powszechna, 
seria ..Profile", Warszawa 1963, 
s. 336 ilustracje na wklejkach. 

Monografia życia i twórczości jednego 
z najpoczytniejszych pisarzy amerykań
skich (Twain; właściwe nazwisko Samuel 
Clemens, 1835—1910). Mark Twain swą 
karierę pisarską zaczął od dziennikar
stwa, a raczej, cofając się w jego czasy 
chłopięce — od roznoszenia gazetki 
w miejscowości Hannibal (Missouri), 
gdzie mieszkał z rodzicami i gdzie na
stępnie pracował w drukarni tygodnika 
Missouri Courier. Tam. w tej gazetce 
o nakładzie 350 egzemplarzy poznał też 
dziennikarskie rzemiosło, tam zaczął re
dagować pierwsze notatki informacyjne. 
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Miał zaledwie 15 lat, kiedy przeszedł 
do pracy w konkurencyjnym pisemku 
pod nazwą Western Union, prowadzo
nym przez jego brata Oriona. Dostawał 
3,5 dolara pensji tygodniowo. W tym pi
śmie ukazała się 16. I. 1851 r. pierwsza 
rzecz jego niespornego autorstwa — opis 
pożaru w lokalu redakcyjnym. 

W biografii Twaina Stawiński intere
sująco i, na ile to możliwe w popular
nej i objętościowo' ograniczonej mono
grafii, przedstawia również tło społecz-
no-obyczajowe. Toteż niejednokrotnie 
nawiązuje do stosunków w ówczesnej 
prasie amerykańskiej. 

Licząc od 1847 г., kiedy to mały Cle
mens został gazeciarzem, aż po lata 70-te, 
kiedy jako Twain staje się poczytnym 
pisarzem, jego praca i życie bardzo ści
śle związane były z amerykańską prasą. 
Poprzez prasę zdobywa sobie poczytność, 
drukując w różnych czasopismach swe 
humoreski i następnie także korespon
dencje z zagranicznych podróży wysłany 
przez dziennik Sacramento Union na 
Hawaje (1866), a przez Alta California 
do Europy i Ziemi Świętej (1867). Z tej 
ostatniej podróży powstaje jego druga 
książka: ,,Prostaczkowie za granicą" (po
przednia, pierwsza — ,,Słynna skacząca 
żaba z powiatu Calaveras i inne szkice", 
zawierała także wybór prac publikowa
nych w prasie). 

Twain wszedł do historii dziennikar
stwa nie tylko jako. autor i przez pewien 
czas wydawca, ale również jako paro-
dysta amerykańskiej prasy. Wiąże się to 
nawet poniekąd z pochodzeniem jego 
pseudonimu dziennikarskiego i literac
kiego — T w a i n . W 1859 г., kiedy był 
pilotem na rzece Mississippi, bo i tego za
wodu' próbował, napisał parodię artyku
łów nestora pilotów na Mississippi. Sel-
lersa, który lubił pisywać do gazet. 
Sellers podpisywał swe notatki „Mark 
Twain", co znaczyło 12 stóp, potoczny 
termin przy pomiarach zanurzenia stat
ku. Po tym sparodiowaniu, wyśmiany 
przez kolegów Sellers zarzucił swój 
pseudonim. Gdy zmarł on w 1863 r. — 
Clemens przejął pseudonim po Sellersie. 
W Enterprise zamieszcza parodię prze
sadnych doniesień dziennikarskich; jest 
też autorem znanej humoreski p r . ..Jak 
redagowałem dziennik w Tennessee". 

Książka Stawińskiego1, będąca mono
grafią Twaina, pisarza, a więc i dzien
nikarza, zaopatrzona jest w kalendarium 
życia i twórczości Twaina oraz w słow
nik mniej znanych nazw i nazwisk. 

(Kai) 

MONOGRAFIA 

Aleksander Ś n i e ż k o : POLSKA 
PRASA FILATELISTYCZNA 1894— 
1962. Zarys historyczny. Wrocław-
Warszawa 1963, „Ruch", s. 150, 2 nlb. 
Biblioteka Komisji Naukowo-Badaw
czej Polskiego Związku Filateli
stów, tom 6. 

Znaczek pocztowy przestał być tylko do
wodem uiszczenia opłaty, stał się nie 
tylko źródłem rozrywki, ale i czynni
kiem kształcącym, popularyzującym osią
gnięcia nauki czy techniki. Był z jednej 
strony przedmiotem spekulacji giełdo
wych, z drugiej zaś — zainteresowań 
naukowych. W miarę jak krąg zbieraczy 
znaczków się rozrastał, zrodziła się po
trzeba wzajemnej informacji, rozwiązy
wania powstających problemów. W tym 
celu powoływane były pierwsze stowa
rzyszenia, kluby, czasopisma. 

Polska prasa filatelistyczna ma cie
kawą historię, której początki sięgają 
1894 г., kiedy to krakowscy filateliści 
dzięki zabiegam M. Urbańskiego wydają 
w kwietniu 1 nr Polskiego Filatelisty, 
pisma, zyskującego duże uznanie w ośrod
kach zagranicznych. Jak bardzo był po
trzebny taki organ świadczy fakt, iż pe
riodyk ten tłoczony w bardzo wysokim — 
jak na owe czasy — nakładzie 1 tysiąca 
egzemplarzy został w przeciągu kilku 
dni rozsprzedany. Dodajmy, iż polscy 
filateliści działali w specyficznej sytua
cji, interesując się znaczkami obcymi, 
gdyż istniał tylko jeden znaczek kra
jowy (wydany w 1860 r. przez Zarząd 
Pocztowy Królestwa Polskiego). Regu
larna emisja krajowych marek rozpo
częła się w roku 1918 — po odzyskaniu 
niepodległości. 

Z omawianej pracy dowiadujemy się, 
że w roku 1894 „cały szereg narodów7 

żyjąc własnym życiem państwowym nie 
miał jeszcze prasy filatelistycznej w ro
dzimym języku (np. Rosja, Japonia)". 

Autor zarysu historycznego „Polskiej 
prasy filatelistycznej", znawca dziejów 
poczty i filatelistyki, dyrektor muzeum 
pocztowego we Wrocławiu, opisał 
w swej pracy 68 polskich czasopism fi
latelistycznych, Można przypuszczać, że 
dzięki najstaranniejszym kwerandom 
bibliograficznym cyfra ta nie ulegnie 
żadnej zmianie. Z 68 tytułów czasopism 
8 ukazywało się lub ukazuje się na ob
czyźnie, w kręgach polonijnych (pierw-
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sze w 1940 r. Chicago — Miesięcznik Po
lonus, 6 tytułów wychodziło przed 1919 r. 
(Kraków, Lwów, Rzeszów), 26 w okresie 
międzywojennym (ożywionym ośrodkiem 
wydawniczym jest Warszawa — 6 tytu
łów, pozostałe ukazywały się w 14 miej
scowościach), 3 tytuły podczas II wojny 
światowej (emigracja). Pozostałe 28 cza
sopism — to czasopisma okresu powo
jennego. Większość z nich to efemerydy, 
niemniej liczba ta odzwierciedla żywot
ność rynku wydawniczego. 

Praca A. Śnieżki dotyczy raczej mar
ginaliów czasopiśmienniczego rynku 
wydawniczego, lecz studium to zwraca 
uwagę na konieczność podjęcia prac ba
dawczych nad czasopiśmiennictwem 
o charakterze specjalistycznym. Wska
zuje ona na bogactwo tytułów w tej 
dziedzinie. Jednocześnie monografia ta 
może być wydawnictwem wzorcowym 
dla innych podobnych przedsięwzięć. 

Studium A. Śnieżki rozpada się na 
trzy odrębne grupy. Jako kryterium po
działu wybrano chronologię. Pierwszy 
rozdział dotyczy okresu rozbiorów (1894— 
1918), drugi odnosi się do okresu mię
dzywojennego (1919—1939), trzeci zaś do 
lat wojny i okresu powojennego. Całość 
uzupełnia „Chronologiczny wykaz cza
sopism", podający również miejsce uka
zywania się pisma i ilość wydanych nu
merów. Autor kreśląc dzieje poszczegól
nych czasopism zawsze dąży do podania 
możliwie wszystkich zachowanych in
formacji o piśmie, charakteryzuje jego 
tematykę. Osobno omawia twórczość wy
bitniejszych autorów, redaktorów i wy
dawców. Wiele uwagi poświęcił także 
omówieniu kącików filatelistycznych 
w czasopismach ogólnych. 

Interesującym uzupełnieniem pracy 
jest bogaty materiał ikonograficzny — 
winiety i podobizny dawnych pism, za
chowane portrety redaktorów. 

Praca posiada charakter opracowania 
bio-bibliograficznego. Stąd brakło zwięz
łego rozdziału ukazującego zależność 
czasopiśmiennictwa filatelistycznego od 
rozwoju zbieractwa, od polityki emisyj
nej. W sumie jednak otrzymaliśmy sta
ranne opracowanie jednego z rozdziałów 
rozwoju czasopiśmiennictwa specjali
stycznego. A opracowań tego rodzaju jest 
niewiele w naszym piśmiennictwie. 

Sylwester Dziki 

KLASYKA 

Wacław S i e r o s z e w s k i : RE
PORTAŻ I WSPOMNIENIA, PU
BLICYSTYKA, WIERSZE (Dzieła 
t. XX), cz. I — Reportaże i wspo
mnienia (s. 490); cz. II — Dziennik, 
publicystyka, wiersze (s. 456), Kra
ków 1963, Wydawnictwo Literackie. 

Ten ostatni tom dzieł popularnego i ce
nionego pisarza, prezesa Polskiej Aka
demii Literatury, a także uczonego-etno-
grafa i podróżnika obejmuje reportaże, 
felietony, artykuły publicystyczne, wspo
mnienia, przemówienia radiowe i odczy
ty, a ponadto kilka wierszy (z wczesnego 
okresu twórczości). Skrupulatne zgroma
dzenie w jednym tomie (dwa woluminy) 
owej publicystycznej twórczości Siero
szewskiego, rozproszonej po różnych cza
sopismach (a także w różnych wydaniach 
książkowych), ukazujących się na prze
strzeni czterdziestu lat (począwszy od 
roku 1904), takich jak: Prawda, Kurier 
Warszawski, Naprzód, Tygodnik Ilustro
wany, Ognisko, Wiedza i Życie, Kurier 
Lwowski i wiele innych, jest bardzo cen
nym przedsięwzięciem wydawniczym, 
dostarcza bowiem bogatego materiału do 
pełniejszego poznania osobowości twór
czej pisarza. 

W ich świetle okazuje się autor „Oce
anu", „Beniowskiego", czy „Miłości Sa
muraja" — znakomitym publicystą, re
porterem i pamiętnikarzem. Wartość po
znawczą omawianego tomu podnosi tak
że to, że niektóre zawarte w nim pozycje 
(Pamiętniki, Dziennik) opublikowane zo
stały z rękopisu, nie były zatem dotąd 
znane. 

Twórczość publicystyczna i pamiętni
karska Sieroszewskiego jest pod wzglę
dem tematycznym niezwykle bogata. Za
warł w niej swe ogromne doświadczenie 
życiowe, nabyte w okresie ponurej rze
czywistości pod zaborem rosyjskim, a na
stępnie w czasie wieloletniego zesłania 
na Syberii, w licznych podróżach na Da
lekim Wschodzie i wreszcie w kraju po 
uzyskaniu niepodległości. 

Sieroszewski jest w pewnym sensie 
reprezentantem polskości w niewoli ca
ratu cierpiącej, więzionej i tułaczej lecz 
walczącej i nie złamanej żadnymi ciosami 
przemocy. Takim widzi się Sieroszew
skiego w utworze ..Moje życie w stu 
wierszach" zamkniętych w trzech stro
nicach lapidarnego skrótu autobiogra
ficznego i we wspomnieniach więźnia 
„X Pawilonu". 
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Sprawy dotyczące Polski, od najwięk
szych i najważniejszych do najdrobniej
szych przejawów życia obchodzą go ży
wo i leżą mu na sercu. Zajmuje go każda 
dziedzina polskiego życia, cieszy każdy 
przejaw postępu rodaków, zdążających 
do zrównania się z narodami przodują
cymi w kulturze. Boli go i smuci każdy 
objaw zacofania, biedy i upośledzenia. 
Jednakże w jego sformułowaniach 
i wnioskach w sprawach bolesnych 
i smutnych nie ma biadolenia ani ckli
wej łzawości; jest w nich często nuta po
ciechy i usprawiedliwienia. 

Przez wszystkie wspomnienia podróż
nicze: „Tohn — Tientsin — Pekin — 
Szanghaj", „Wachlarz Japoński" (z roku 
1903), „Cejlon", „Aleksandria", czy z po
dróży do Ameryki z 1920 lub 1944, prze
wija się postać człowieka, oddanego du
szą, sercem i czynem ojczyźnie, ale prze
nigdy nie ma w tej miłości nic ze śle
pego szowinizmu. W opisie Szanghaju 
i okolicy nagła nuta tęsknoty w spo
strzeżeniu — „między wspaniałymi drze
wami podzwrotnikowymi parków brak 
naszej wierzby złotej". 

Sieroszewski jest człowiekiem o wraż
liwym sercu i chłodnym, trzeźwym ro
zumie. Bystremu oku obserwatora nie 
umkną żadne wady własnego narodu 
i choć go serce boli, stwierdza braki. Od
daje też sprawiedliwość wrogom. Nie wa
ha się uznać zalet i zasług nacji, skąd
inąd na skutek doświadczeń Polaka, nie
miłej. Poprzez stwierdzenia obiektywne, 
odnośnie ludzi różnych narodowości, ras 
i stopnia kultury przebija z utworów 
autora, szczególnie z okresu jego mło
dości, postawa socjologa i społecznika. 
O Sieroszewsk;m można powiedzieć, że 
umiłowanie ludzkości i własnego narodu 
dopełniają się w nim i nigdy nie są 
w kolizji. Wszędzie człowiek cierpiący 
i skrzywdzony budzi w nim współczucie 
i gotowość niesienia mu pomocy, czy to 
będzie napadnięty przez drapieżnych 
Greków Francuz w porcie Aleksandrii 
(„Aleksandria"), czy biedna kobieta 
na Cejlonie („Cejlon") z kasty wyklętych 
czy umierający w biedzie Stanisław Wy
spiański („Wspomnienie"). Ta sama nuta 
odzywa się też w incydencie z kobietami 
lekkich obyczajów ze wspomnień z po
dróży po Japonii („Wachlarz Japoński"). 
Z pasją socjologa wychwytuje jako głów
ny temat swych reportaży człowieka. 
Przyroda, klimat, warunki choćby naj
ciekawsze i najbardziej fascynujące to 
tylko tło, na którym z rozmachem ra
sowego reportera w kilku liniach rysuje 
człowieka. Człowiek pod każdą szeroko

ścią geograficzną jest głównym dla niego 
tematem. „Bogactwem narodów nie jest 
pieniądz i nawet nie maszyny i środki 
wytwórcze, lecz zdrowy, silny, świadomy 
swych celów i obowiązków — człowiek" 
(„Na pokładzie Adriaticu"). 

„Reportaże i wspomnienia" ujęte 
w formę artystyczną wysokiej rangi, sta
nowią dzieło sztuki pisarskiej, a nie su
che sprawozdanie. Język ich barwny, 
pełen prostoty i szlachetności, sugestyw-
ność w przedstawieniu ludzi w opisach 
przyrody zdarzeń i faktów. To wszystko 
sprawia, że Sieroszewskiego uważać moż
na za klasyka polskiego reportażu. 

Jednym z najbardziej zajmujących 
dla czytelnika współczesnego — z szere
gu prac publicystycznych — jest np. ar
tykuł pt. „Praca radia", gdzie poruszone 
jest zagadnienie wielkiej roli radia jako 
środka informacji, upowszechnienia 
oświaty i ważnego czynnika, który może 
przyczynić się do wzajemnego zbliżenia 
narodów. 

Sieroszewski, więziony w cytadeli za 
działalność socjalistyczną, bez wahania 
opuszczający szkołę w wieku lat piętna
stu, aby podjąć pracę „wśród ludu i dla 
ludu", w późniejszej twórczości schodzi 
raczej na pozycje idealistyczno-filantro-
pijne. Klasycznym przykładem tego może 
być artykuł pt. „Prawica i lewica ludz
kości", traktujący o wybitnych politykach 
owego1 czasu, a m. in. o ministrze Wal-
deck-Rousseau, który walnie przyczynił 
się do odrzucenia przez parlament fran
cuski wniosku deputowanego Vigne, do
magającego się śledztwa parlamentarne
go „w sprawie barbarzyńskiego zachowa
nia się władz francuskich wobec kra
jowców". 

Sieroszewski nie wyciągnął ostatecz
nych wniosków, nie postawił kropki nad 
„i". Niemniej jednak swoją postawą 
i pragnieniem zrównania ludzkości wobec 
praw do życia bez względu na różnice 
rasowe, przybliża się do obecnych dążeń 
w stosunkach międzynarodowych. 

Jeszcze jeden aspekt stanowi o aktual
nej wartości wydanych tomów „Repor
taży i wspomnień". Forma artystyczna 
reportaży jasna, przejrzysta, lapidarna, 
język prosty a piękny, umiar w barw
nym ujmowaniu zjawisk, bezstronność 
w wypowiadaniu sądów, dyskretne uze
wnętrznianie osobistego stosunku do 
przedmiotu — wszystko to stanowi 
o wartości reportaży Sieroszewskiego 
i dla dzisiejszego sprawozdawcy może 
być dobrą szkołą. 

Maria Sadowska 
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PRASA LUDOWA 

Stanisław K o w a l c z y k , Józef 
K o w a l , Witold S t a n k i e w i c z , 
Mieczysław S t a ń s k i : ZARYS HI
STORII POLSKIEGO RUCHU LU
DOWEGO, tom I, 1864—1918, ma
kieta. Wyd. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1963, s. 324. 

Sygnalizujemy tę historyczną pracę po
pularnonaukową przeznaczoną dla szero
kiego kręgu czytelników z dwu powo
dów: 1) może ona zainteresować dzienni
karza jako kompendium wiedzy na temat 
określony tytułem i 2) zawiera wiele 
informacji o prasie ludowej z terenu 
trzech zaborów oraz z okresu I wojny 
światowej. 

Książka jest próbą podsumowania do
tychczasowej wiedzy o ruchu ludowym. 
Próbę podjął Zakład Historii Ruchu Lu
dowego NK ZSL. Publikacja potrakto
wana została jako makieta (nakład 5 
tys.), gdyż zarówno autorzy jak i redak
cja „Zarysu" zdają sobie sprawę z dy
skusyjności niektórych ocen zawartych 
w książce, jak też pewnych braków wy
nikających m. in. z niedostatecznej ilości 
opracowań monograficznych. 

Redakcja „Zarysu" jako jedno ze źró
deł, które wykorzystano w tej pracy po
daje „wydawnictwa prasowe" (w sen
sie — prasa). Rzeczywiście — jest ona 
często cytowana. Ale dla czytelnika „Za
rysu", interesującego się dziejami prasy, 
ważne będą również liczne informacje 
o rozwoju prasy ludowej, która była 
istotnym wykładnikiem działalności róż
nych ugrupowań ludowych, począwszy 
od Wieńca i Pszczółki zakupionych 
w 1875 przez ks. StojałowskiegO', od wy
dawanej w Królestwie Zorzy (1866), od 
wielkopolskiego Orędownika. Szkoda jed
nak, że „Zarys", posiadając tylko indeks 
osobowy, a bez indeksu rzeczowego, nie 
ułatwia czytelnikowi dotarcia do tytu
łów prasy. Również w wykazie literatury 
brak jest tytułów pism, z których autorzy 
korzystali. 

Prasa ludowa doczekała się po wojnie 
kilku opracowań monograficznych, wśród 
których najbardziej znane to D u n i n a -
W ą s o w i с z a: Czasopiśmiennictwo lu
dowe w Galicji (1952) oraz wcześniejsza 
praca S y s k i : Od Kmiotka do Zarania 
(1949). 

Wykaz literatury, wykorzystanej przy 
opracowywaniu „Zarysu", wymienia 
jeszcze kilka innych pozycji, w tym 
dwie w maszynopisie: S. J. B r z e z i ń 

s k i e g o : Siewba i siewbiarze oraz Cz. 
S z c z e p a ń c z y k a : Wieniec i Pszczół
ka w latach 1875—1901. 

Ponadto wymieniono jeszcze tylko 3 
prace historyczno-prasoznawcze publiko
wane w czasopismach. W sumie — nie 
jest tego, jak widać, wiele. (ki) 

O TUWIMIE 

WSPOMNIENIA O JULIANIE TU
WIMIE pod redakcją Wandy J' e-
d 1 i с к i e j i Mariana T o p o r ó w -
s k i eg o, „Czytelnik", 1963, s. 467, 
ilustracje na wklejkach. 

Torn, wydany w 10 rocznicę śmierci Ju
liana Tuwima, zawiera wspomnienia 51 
autorów, napisane w przeważającej czę
ści specjalnie dla tej publikacji, a uzu
pełnione tylko kilku przedrukami. Po
nadto — przedruk z Wiadomości Literac
kich (1928, nr 20) artykułu na temat woj
ny prasowej jaką 10 lat wcześniej wywo
łało opublikowanie tuwimowskiego wier
sza „Wiosna" (w czasopiśmie Pro Arte et 
Studio); także — „Z teki dokumentów": 
dwa, dotyczące kabaretu „Pod Picado-
rem" (1918). 

Poeta, satyryk, tłumacz, komediopi
sarz, antologista, publicysta, zbieracz — 
pisze o swym szefie sekretarka Tuwima 
Halina Kosskowa. Dodać by można jesz
cze — redaktor. Związki Tuwima z prasą 
były bowiem zawsze bardzo bliskie, nie 
tylko jako autora publikującego, ale i re
daktora: w Skamandrze, Wiadomościach 
Literackich, gdzie prowadził dział „Ca
mera obscura" z niewielkimi przerwami 
od 1924 do 1939, w magazynie tygodnio
wym To-To, który redagował w latach 
1925/26, w Cyruliku WarszavJskim. 
w Szpargałach, których był współredak
torem (1934, pismo poświęcone „miłośnic-
twu i zbieractwu książek oraz wszelkich 
osobliwości bibliograficznych" — z nem a 
pasja Tuwima), później, już w czasie 
wojny, współpraca z czasopismami na 
emigracji (m. in. z Głosem Ludowym 
w Detroit), a wreszcie wieloletnia redak
cja działu „Cicer cum caule, czyli groch 
z kapustą" w Problemach. „Prasę krajo
wą i zagraniczną czytał, a właściwie stu
diował bardzo dokładnie. Żywo intereso
wał się polityką, czego dowodem arty
kuły umieszczane w prasie codzien
nej" — pisze (s. 273) Halina Kosskowa 
charakteryzując pracę Tuwima w jego 
ostatnich latach życia. 
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Tak więc ten tom wspomnień, zawie
rający wiele materiału do biblioigrafii 
poety, także materiału anegdotycznego, 
przynosi sporo przyczynków i do historii 
prasy, zarówno z lat międzywojennych 
jak i powojennych. Wśród tych ostat
nich — szczególnie relacja Józefa Hur-
wica (s. 287—293) o współpracy Tuwima 
z Problemami. Poeta po powrocie po 
wojnie do Polski przyjechał z gotowym 
projektem założenia czasopisma, które 
w lekkiej formie miałoby szerzyć wiedzę 
o świecie. Miał nawet gotowy dla niego 
tytuł — Globus. Gdy zapoznał się z Pro
blemami, uznał, że pismo to mniej więcej 
realizuje już ten jego zamiar i przyjął 
zaproszenie do współpracy. 

Wynikiem tej współpracy była prowa
dzona systematycznie wspomniana ru
bryka ,.Cicer cum caule", wydana na
stępnie także w serii trzech tomów przez 
,,Czytelnika". (Ostatni w 1963, zawiera
jący to co ukazało się w Problemach 
w 1953 г., a także w 1954, już po śmierci 
Tuwima z teki pozostawionych przez nie
go materiałów.) 

Tematykę interesujących nas tu kon
taktów Tuwima z prasą znajdzie czytel
nik we wspomnieniach Stanisława 
Chruszczewskiego (s. 50—53), wspomnia
nym już artykule z Wiadomości Literac
kich ,.Wojna o »Wiosnę« Tuwima" (s. 
73—83), a wzmianki w wielu innych. 
Interesująca jest relacja Andrzeja Piwo
warczyka (s. 180—184) o bibliofilskim, ale 
i potajemnym, ze względu na cenzurę, 
składzie druku „Balu w operze" (1937 г.). 

I na koniec — warto raz jeszcze zwró
cić uwagę na relację sekretarki Tuwi
ma — Haliny Kosskowej (s. 245—273), 
a to ze względu na ukazanie jego 
warsztatu twórczego. Obserwując dzia
łalność Tuwima w ostatnich latach życia, 
jego niezwykłą pracowitość, realizowanie 
tak wielu i różnych pomysłów twór
czych — zastanawiające było zapewne 
dla wielu, jak mu na to stai'cza czasu. 
Bo i stała rubryka w Problemach, bo 
kierownictwo literackie w teatrach, bo 
prace nad ogromną antologią poetów pol
skich XIX wieku, a równocześnie — 
przygotowanie antologii polskiej noweli 
fantastycznej i jeszcze przekłady. A do 
tego wiele innych prac, niestety już nie 
ukończonych. Interesujące będzie, także 
dla dzienikarza, dla publicysty, jak Tu
wim organizował sobie warsztat twór
czy. Oczywiście — powie ktoś — miał do 
tego warunki: sekretarka, samochód, wy
godne mieszkanie w Warszawie, i jeszcze 
drugie, letnie w Aninie, pomoc księgarzy, 
antykwariuszów i bibliotekarzy. Były 

okresy, gdy prócz sekretarki, cztery oso
by w Warszawie, a czasem jeszcze ktoś 
w Krakowie czy Poznaniu, przygotowy
wał odpisy ze źródeł bibliotecznych 
wskazanych przez Tuwima. No tak, za
pewne, to był jednak Tuwim. Ale po
uczającym przykładem może być ta jego 
ciągła inwencja, ta umiejętność równo
czesnej pracy na „kilku frontach", umie
jętność jej zorganizowania do najdrob
niejszych szczegółów. 

„Poeta czytał zawsze z ołówkiem 
w ręku. Obok leżał stos czystych kartek, 
»fiszek«, na których odnotowywał różne 
potrzebne informacje. Z każdym rokiem 
pęczniały teki od sporządzanych maszy
nopisów. Nie mogłam nadążyć z przepi
sywaniem, bo z przeglądanych stosów 
ksiąg wyławiał poeta jednocześnie wier
sze komiczne, satyryczne, parodie, tra-
westacje, a nawet opowiadania fanta
styczne, które w roku 1949 ukazały się 
jako antologia polskiej noweli fanta
stycznej"... (s. 248—9). Tak na marginesie 
jednej antologii (poezji XIX w.) powsta
wała druga, produkt „uboczny", co oczy
wiście nie znaczy gorszy, ale możliwy 
do uzyskania tylko dzięki tak umiejętnie 
i dobrze zorganizowanemu warsztatowi 
twórczemu. Warto się uczyć od mistrzów. 

(jki) 

WSPOMNIENIA | 

Zygmunt L e ś n o d o r s k i : WŚRÓD 
LUDZI MOJEGO MIASTA, wspo
mnień i zapisek część druga. Seria — 
Pamiętniki polskie. Wyd. Literackie, 
Kraków, 1963, s. 252. 

Zygmunt Leśnodorski, zmarły w 1953 г., 
był literatem związanym bardzo mocno 
z krakowskim środowiskiem intelektual
nym. Współpracował także blisko z kra
kowską prasą i radiem. Pierwszy tom 
jego wspomnień ukazał się w 1959 r. 
i omawiając go w Prasie Współczesnej 
i Dawnej (nr 1—2, 1959, s. 236) Józef 
Dużyk pisał: „Szkoda, że nie włączono 
do tomu rozdziału o Ilustrowanym Ku
rierze Codziennym, który znajduje się 
jeszcze w rękopisie... Warto upomnieć się 
o drugi tom »Wspomnień« już z rozdzia
łem o »Pałacu na Psiej Górce«". 

Obecnie, w II tomie, i ten rozdział 
doczekał się druku. Nie jest obszerny (16 
str. druku), nie jest też oczywiście jakąś, 
skromną nawet, monografią IKCa. Za-
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wiera garść informacji i trochę refleksji 
osobistych podanych w gawędziarskim 
tonie zgodnie z charakterem całej książ
ki. Oddaje ten felieton klimat ZKCa 
i klimat wokół koncernu Dąbrowskiego. 
Interesujące i trafne są uwagi Leśnodor-
skiego na temat politycznego oblicza Ku
riera, a w związku z tym metod redago
wania tego dziennika. Pisze także o sa
mym dziennikarstwie — które poznał 
z własnych doświadczeń. 

W sumie — choć niewielki — cenny 
przyczynek do dziejów prasy dwudziesto
lecia międzywojennego. 

Marginesowa uwaga: zdaje się, że redak
cji lub korekcie książki przytrafił się lapsus 
na str. 104. Gdy mowa o nakładzie IKCa, czy
tamy: „Dość wspomnieć, że inne dzienniki 
krakowskie miały wszystkiego po kilkaset, 
wyjątkowo po parę tysięcy egzemplarzy na
kładu, do kurierkowej liczby nie dociągała 
nawet l e w i c o w a (podkr. moje) prasa 
warszawska, która obsługiwała milionową 
stolicę". Z tego cytatu wygląda tak, jakby 
cała prasa warszawska, w odróżnieniu od 
IKCa, była lewicowa (no bo jeśli: o b s ł u 
g i w a ł a s t o l i c ę ) , albo jakby ta właśnie 
lewicowa prasa miała szczególnie wysokie na
kłady. A przecież wiadomo, że nie mogła 
mieć, bo była wydawana w warunkach prze
śladowań politycznych. Leśnodorski napisał 
zapewne „czerwona prasa warszawska", 
„czerwona" — czyli bynajmniej nie lewico
wa, ale wiaśnie brukowa, „expresowa", na
zywana czerwoną nie od kierunku politycz
nego, a po prostu od koloru w tytule, (ki) 

REPORTAŻ HISTORYCZNY 

Stanisław S a l m o n o w i c z , Jerzy 
S z w a j a , Stanisław W a 11 o ś ; 
PITA VAL KRAKOWSKI, Wydaw
nictwo Prawnicze, Warszawa 1963, 
s. 324. 

Książka, która — poza licznym gronem 
czytelników — zainteresować może prze
de wszystkim dziennikarzy. Historyk 
i dwaj prawnicy wspólnym wysiłkiem 
odgrzebali akta dawnych, ciekawych afer 
i procesów kryminalnych, jakie rozgry
wały się na przestrzeni wieków w Kra
kowie i przetworzyli je na zbiór histo
rycznych reportaży sądowych w postaci 
właśnie „Pitavala Krakowskiego". 

Jeśli używamy tu określenia „reportaż 
sądowy" i lekturę „Pitavala" zalecamy 
przede wszystkim dziennikarzom: publi
cystom społeczno-prawnym, czy sprawo
zdawcom sądowym, to głównie dlatego, 
że relacje zawarte w omawianym przez 
nas wydawnictwie są przykładem har

monijnej symbiozy żywego i barwnego 
języka z doskonałą rzeczowością praw
niczą, erudycją i dokładnością historycz
ną. Zalety te występują we wszystkich 
niemal rozdziałach „Pitavala Krakow
skiego" — bez względu na to, czy trak
tują one o XVI-wiecznym sporze kano
nika Czarnkowskiego z żakami, procesie 
Samuela Zborowskiego, głównej sprawie 
Barbary Ubryk, zamordowaniu prof. Lu
dwika Zejsznera, czy o aferze Janiny Bo
rowskiej z pierwszych lat bieżącego stu
lecia. 

Jako relacje, oparte na materiałach 
źródłowych, mają poszczególne rozdziały 
„Pitavala Krakowskiego" wartość doku
mentów prawno-obyczaj owych; praso-
znawcę zaś zainteresować tu mogą prze
de wszystkim cytowane w tekście i przy
pisach fragmenty sprawozdań proceso
wych, publikowanych w prasie polskiej 
z wieku XIX i początku bieżącego stu
lecia, głównie w Czasie, Naprzodzie, Glo
sie Narodu, Nowej Reformie i in. 

Swojego „Pitavala" doprowadzili auto
rzy historycznie tylko do roku 1914, dal
szych — a licznych przecież w następ
nych latach — procesów już nie relacjo
nują. Swe stanowisko uzasadniają tym, 
że „wypadki, które wydarzyły się po 1914 
roku jeszcze nie ostygły na tyle, aby 
można pisać o nich, z przedstawieniem 
niejednokrotnie do dziś żyjących auto
rów tych wypadków — w formie przy
jętej w tej pracy. Dodać też wypada, że 
pewien dystans czasowy sprzyja z reguły 
trafności spojrzenia...". 

Argumentami tymi nie jesteśmy 
w pełni przekonani. Tak się składało, że 
Kraków w minionym pięćdziesięcioleciu 
był widownią niezwykle ciekawych, tak 
z punktu widzenia kryminalnego, praw
nego, jak i społeczno-obyczajowego pro
cesów sądowych. Możność dotarcia do 
niedawnych jeszcze, a więc pełniejszych 
źródeł, wykorzystywania dla opracowań 
historyczno-reportażowych świeżych, bez
pośrednich relacji naocznych widzów — 
to atuty dla autora publikacji cenne, 
z których nie powinno się z góry rezy
gnować. Tym bardziej, że po przeczyta
niu „Pitavala Krakowskiego", kończącego 
się na roku 1914, czytelnik odczuwa pe
wien niedosyt — i czeka na ciąg dalszy. 
Co niniejszym autorom podajemy pod 
rozwagę, zachęcając ich do prac nad II 
tomem „Pitavala Krakowskiego", który 
z pewnością cieszyć się będzie poczytno-
ścią nie mniejszą, niż „Pitaval" ostatnio 
opublikowany. 

Jerzy Parzyński 
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ŹRÓDŁA 

Czesław W y c e c h : SPOŁECZNA 
GOSPODARKA ROLNA W POL
SKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ. 
Warszawa 1963. Ludowa Spółdziel
nia Wydawnicza. Str. 420. 

Książka składa się z dwu części: bardzo 
obszernego wstępu historycznego i ,,ma
teriałów źródłowych", tj. tekstów publi
cystycznych oświetlających zagadnienie 
wyznaczone w tytule książki. Książka 
daje zatem nie tylko historiograficzną 
syntetyczną ocenę narodowej koncepcji 
przebudowy wsi z systemu feudalno-
pańszczyźnianego na ustrój socjalistycz
ny, ale równocześnie zawiera ona rozle
gły wachlarz twórczości publicystycznej 
i dokumentów, których treść, mimo róż
nic formalnych, służyła temu samemu 
celowi. 

Mamy tu więc ponad 60 tekstów: ar
tykułów prasowych, broszur publicy
stycznych, druków propa.gandowo-a.gita-
cyjnych, deklaracji programowych, 
odezw7 i aktów organizacyjnych, fragmen
tów pism myślicieli społecznych 
i uchwał partyjnych aż do uchwały Ko
mitetu Centralnego PZPR i Nacz, Komi
tetu ZSL z r. 1959 w sprawie podstawo
wych i aktualnych zadań rolnictwa w la
tach 1959—1965. Dlatego należy tu po
święcić nieco uwagi ostatniej książce 
Wycecha, który sam jest i wybitnym 
działaczem politycznym i społecznym, 
a zatem współtwórcą szeregu enuncjacji 
programowych, a równocześnie sumien
nym i płodnym historykiem ruchu ludo
wego. 

W omawianej książce autor występuje 
i jako komentator historyczny i jako wy
dawca źródeł; odsłania rozległy horyzont 
polskiej myśli społecznej i politycznej 
dotyczącej tysiącletniej drogi stosunków 
agrarnych wsi i życia chłopskiego oraz 
dążeń do przekształcenia tych stosunków 
czy to drogą rewolucji społecznej czy re
form ewolucyjnych. Zadanie niełatwe. 
O problematyce tej tyle pisano zarówno 
w literaturze naukowej, jak i populary
zacyjnej, tyle ścierało się z sobą znako
mitych piór reformatorów i polemistów, 
że tylko rzetelna i głęboka wiedza histo
ryczna pozwoliła autorowi dać zwięzły, 
syntetyczny i trafny rys zagadnienia oraz 
w morzu źródeł dokonać takiej selekcji, 
by wybrane teksty najlepiej odzwiercie
dlały .,społeczną gospodarkę rolną". Pod 
tym kątem widzenia jest to praca pio
nierska i odda niewątpliwie duże usługi 

obecnym pracownikom prasy, redakto
rom i publicystom szukającym często me
tryki historycznej dla dzisiejszej rzeczy
wistości politycznej i genezy „demokracji 
ludowej" w Polsce. Oczywiście — poza 
światem dziennikarskim — książka po
służy również nauczycielstwu, działaczom 
społecznym i partyjnym, organizatorom 
świetlic, bibliotek wiejskich, domów kul
tury i kręgom czytelników zainteresowa
nych tą problematyką. 

Jeśli wspominamy tu o adresatach 
wydawnictwa — to nie możemy pominąć 
milczeniem pewnych niedociągnięć re
dakcyjnych tej publikacji. Brak jest po
trzebnego dla przeciętnego czytelnika 
książki — poza bardzo wąską sferą 
znawców problematyki — szerszego apa
ratu przypisowego, szczególnie treści hi
storycznej i terminologicznej oraz bio
graficznej, brak jest usłużniejszej infor
macji bibliograficznej, która niewątpliwie 
podniosłaby wartość książki. Odczuwa się 
także brak indeksu, nie tyle indeksu 
nazwisk, co rzeczowego, obejmującego 
w zestawie haseł rozliczne pojęcia, nazwy 
organizacyjne i fakty historyczne, wy
mienione nie tylko we wstępie odautor
skim, ale i tekstach źródłowych. Te luki 
i niedociągnięcia należałoby naprawić 
w ewent. drugim wydaniu: jeśli by do 
niego doszło należałoby teksty źródłowe 
przedrukować z pierwodruków, a nie 
najnowszych, przeważnie popularnych 
edycji, które zawierają fragmenty źródeł 
dobrane pod wąskim kątem widzenia. 

Swój komentarz historyczny podzielił 
autor na cztery rozdziały. Jest w nich 
kolejno mowa najpierw o sytuacji wsi 
i reformach włościańskich w dobie „li
kwidacji feudalizmu", tj. do zniesienia 
pańszczyzny w trzech zaborach, następ
nie o programach przemiany ustroju 
agrarnego w Polsce w ujęciu pisarzy 
i ugrupowań Wielkiej Emigracji 
i w kraju; w trzecim rozdziale mówi 
autor o głównych kierunkach reform 
w okresie kapitalizmu w Polsce, by 
wreszcie w rozdziale IV przejść do spo
łecznej gospodarki rolnej w Polsce Lu
dowej. Ta część książki przede wszyst
kim zasługiwałaby na informację biblio
graficzną, tym bardziej, że pisowni sze
regu nazwisk w korekcie nie potrakto
wano z należną uwagą (i tak: H. Schmitt 
pisany jest Szmitt, historyk ras. I. S. Mil
ler — jako: Müller, Rożałowski — błęd
nie Rożałowski, Szczęsnowicz — błędnie 
Szczesnowicz itp.). 

Część druga książki — interesująca 
nas z uwagi na treść i charakter publi
cystyki — jest prawie trzykrotnie obszer
niejsza od wstępu. Ale i te rozmiary 

http://propa.gandowo-a.gita
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oczywiście nie wystarczyły na to, by 
autor nie musiał dokonać daleko idących 
skrótów, a selekcję tekstów ograniczyć 
do fragmentów jak najbardziej dotyczą
cych tematyki nakreślonej w tytule 
książki. Stąd tekst ustawy Hrubieszow
skiego Towarzystwa Rolniczego daje tyl
ko wgląd w nieliczne paragrafy aktu, 
jest bowiem wydatnie skrócony; to samo 
dotyczy tekstów z pism ks. Ściegiennego 
i niektórych pisarzy okresu Wielkiej 
Emigracji. Na szczęście znakomita znajo
mość źródeł pozwoliła autorowi wybrać 
fragmenty tekstów bardzo trafnie. Im 
bliżej XX w. — teksty się wydłużają, 
kropki w nawiasach (pominięcia) znika
ją, zwłaszcza w tekstach naszego stu
lecia. 

Z dziennikarzy i publicystów postępo
wych i ludowych XX w. czytamy tu 
Ludwika Krzywickiego, Edwarda Abra-
mowskiego, Adama Chętnika, Bolesława 
Limanowskiego, Adama Rose, Jana Hem-
pla, Tomasza Nocznickiego, Mikołaja Po-
leszczuka i innych; z literatów figurują: 
Stefan Żeromski i Maria Dąbrowska. 
Szereg tekstów o charakterze progra
mów, deklaracji ideowych i uchwał par
tyjnych przytoczono anonimowo. 

Marian Tyrowicz 

PRASA NRF 

Werner S t e i n b e r g : PROCES 
O JUTTĘ MÜNCH. Przekład A. Li
gockiego. Wyd. „Śląsk", Katowice 
1963, s. 127. 

Książka może ujść uwadze ludzi intere
sujących się prasą współczesną, a jest 
bardzo znamiennym przyczynkiem do 
stosunków panujących w prasie kapitali
stycznej, w tym wypadku zaehodnionie-
mieckiej. 

Kim jest autor? Niemieckim pisarzem, 
który młodość spędził we Wrocławiu. 
Zbliżony z początkiem lat trzydziestych 
do ugrupowań lewicowych, później wię
zień hitlerowski, pracował do upadku 
III Rzeszy na skromnym stanowisku we 
Wrocławiu. Koniec wojny zastał go 
w strefie francuskiej i tam w pierwszych 
latach po wojnie był dziennikarzem i wy
dawcą czasopism o tendencjach postępo
wych. Pisma te nie wychodziły długo, 
zamykane pod różnymi pozorami. 

Zimą 1948—1949 zaczął pisać antyfa
szystowską powieść „Gdy stanęły zegary" 
i właśnie afera wokół tej powieści jest 

tematem książki, ale o tym za chwilę. 
Nim ona się ukazała drukiem Stein
berg pracował w NRF jako tzw. „wolny" 
dziennikarz, to znaczy nie związany eta
tową pracą redakcyjną. Napisał równo
cześnie powieść o Heinem „Dzień zako
chał się w nocy". 

Już przy okazji przygotowywania jej 
wydania Steinberg miał okazję zapoznać 
się z pewnymi praktykami zachodnio-
niemieckich wydawców. W Verlag 
Deutsche Volksbücher w Stuttgarcie usi
łowano' ją „przykroić" pod kątem poli
tycznym, opuszczając pewne partie tek
stu, jak np. spotkania Heinego z Mark
sem. Tylko część skreślonych fragmentów 
udało się jeszcze przywrócić i powieść 
w całości wydana została dopiero póź
niej, w NRD, dokąd przeniósł się Stein
berg (w 1956) i gdzie w następnym roku 
wydano również „Gdy stanęły zegary". 

Mniej więcej w tym momencie zaczy
na się właściwie historia, która jest te
matem omawianej tu książki. Steinberg 
wyjeżdżając z NRF zostawił „Gdy sta
nęły zegary" u wydawcy w Hamburgu. 
Wydawca zainteresował powieścią tygod
nik Neue Illustrierte (800 tys. nakładu), 
proponując jej publikację w odcinku. 
Propozycja została przyjęta i powieść za
częła się ukazywać z podtytułem „opar
ta na faktach na temat upadku niemiec
kiego miasta Wrocławia", a pod tym 
małymi literami dodano jeszcze: ..Dla 
Neue Illustrierte opracował Willi Ber-
thold". „Opracował" w ten sposób, że 
zmienił powieść w odrażającą szmirę, 
z atakami na Armię Czerwoną, ze zmia
nami kompozycji idącymi tak daleko, że 
powieść, która kończyła się na długo 
przed wejściem Rosjan do Wrocławia, 
w „opracowaniu" zawierała krwawe opi
sy z walk w mieście. 

Steinberg przeprowadza w swej 
książce pt. „Spór o Juttę Münch" do
kładną analizę różnic między powieścią, 
a fałszerstwami „opracowania", opisując 
następnie jak dochodził swych praw au
torskich na drodze prawnej. Ukazuje 
przy tym szerokie tło stosunków panu
jących w prasie zachodnio-niemieckiej. 

Powstała książka interesująca, chwi
lami wręcz sensacyjna, wprowadzająca 
za kulisy prasy NRF, a także w sferę 
stosunków prawnych tego kraju. Moc 
szczegółów, faktów i dokumentów, które 
nazbierały się w ciągu blisko 2 lat trwa
nia tej całej afery. Pozornie sąd stanął 
po jego stronie, jako że nie było wątpli
wości co do fałszerstw, ale trzeba było 
na to 17 miesięcy. I był to tylko sukces 
formalno-prawny. W praktyce jednak 
Neue Illustrierte przez wiele miesięcy 
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kolportowało sfałszowaną powieść, nie 
wycofało egzemplarzy z „opracowaniem 
Bertholda". a postępowanie hamburskie-
gO' tygodnika nie zostało publicznie zde
maskowane i potępione. (jki) 

FILM 

WSPÓŁCZESNA KINEMATOGRA
FIA POLSKA. Opracowanie zbioro
we — Autorzy tekstów: Władysław 
B a n a s z k i e w i c z , Jerzy G i-
ż y c k i , Stanisław G r z e l e c k i , 
Tadeusz K o ł a c z k o w s k i , Bole
sław M i c h a ł e k , Lech P i j a -
n o w s k i , Jerzy P ł a ż e w s k i . 
Wydawnictwo „Polonia", Warszawa 
1962. str. 178. 

Książka ta opracowana została głównie 
dla czytelnika zagranicznego (wydanie 
w języku angielskim, francuskim i pol
skim) w charakterze noty informacyjnej 
o sytuacji panującej w filmie polskim 
zarówno w przeszłości (szkic historycz
ny), jak i obecnie (szkic organizacyjny). 
Dane te zostały uzupełnione — i to sta
nowi chyba najistotniejszą wartość 
książki — filmografią wybranych reży
serów i aktorów, zestawem tytułów fil
mowych (z czołówkami) wyprodukowa
nych w Polsce po wojnie oraz garścią 
uwag o sytuacji Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych, filmu amatorskiego, prasy 
i wydawnictw filmowych w Polsce. 

Książka nosi wyraźnie charakter po-
pularyzatorsko-informacyjny. Zgodnie 
z charakterystyką wydawnictwa nie po
siada ona zresztą — pomimo znanych 
i cenionych nazwisk autorów — „ani en
cyklopedycznych, ani naukowych ambi
cji", stąd jej daleko posunięta ogólniko
wość w ujmowaniu poszczególnych za
gadnień. 

Na specjalną uwagę zasługują dane 
dotyczące rozwoju Dyskusyjnych Klu
bów Filmowych w Polsce, których ilość 
na przestrzeni lat 1955—1961 wzrosła do 
170, zrzeszających ponad 40 tysięcy 
członków. Wskazuje to na istnienie 
w kraju pokaźnej liczby „zaawansowa
nych" widzów, przygotowanych do od
bioru współczesnej, trudniejszej w swej 
istocie sztuki filmowej. Należy podkre
ślić szersze oddziaływanie kinematogra
fii światowej na rzeszę „klubowiczów", 
dla których nabywa się za granicą spe
cjalne filmy, nie wchodzące do normal
nego rozpowszechniania. 

Przyswojenie sobie przez członków 
klubów określonej sumy wiedzy o fil
mie nie stanowi zmarnowanych w sen
sie społecznym energii i funduszów. Lu
dzie ci — niezależnie od pogłębiania kul
tury filmowej w sensie indywidualnym. 
a w konsekwencji — w przypadku ma
sowości zjawiska — i społecznym, nie 
stanowią elementu biernego, zadowala
jącego się wyłącznie „konsumpcją". 
W działalności swej wykazują oni żywą 
inicjatywę, zmierzającą do różnokierun-
kowegO' oddziaływania na społeczeństwo. 
Tak np. jeden z klubów w Lublinie 
urządził „kawiarnię filmową", w której 
przeprowadził cykl pokazów dyskusyj
nych dla publiczności nieklubowej pod 
nazwą „50 lat komedii filmowej". 

Na omówienie zasługuje również cha
rakterystyka prasy filmowej ukazującej 
się w Polsce i przytoczenie wysokości 
nakładów, świadczących o zainteresowa
niu społecznym problematyką filmową. 
Wydawnictwami o charakterze popular
nym są dwa tygodniki: Film ukazujący 
się od jesieni 1946 г., z tym że w 1961 r. 
nakład wynosił 180 tysięcy egzempla
rzy *) oraz Ekran (tygodniowy magazyn 
filmowo-telewizyjny) — ukazujący się 
od 1957 r. i osiągający w 1961 r. nakład 
w wysokości 150 tysięcy egzemplarzy. 
Od 1951 r. ukazuje się również poważny 
periodyk naukowy redagowany przez 
zespół Zakładu Historii i Teorii Filmu 
Instytutu Sztuki PAN i wydawany w na
kładzie ok. 1500 egzemplarzy pod nazwą 
Kwartalnika Filmowego. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na 
Biuletyn Polskiej Federacji Dyskusyj
nych Klubów Filmowych oraz Kamerą — 
dwa specjalistyczne periodyki zawiera
jące materiał informacyjny o wprowa
dzanych na nasze ekrany filmach. Mie
sięcznik Dialog udziela stale miejsca 
obok dramaturgii teatralnej, której jest 
głównie poświęcony, również i drama
turgii filmowej. Miesięcznik Kinotechriik 
jest czasopismem fachowym dla pracow
ników technicznych kin. Ze względów 
kronikarskich odnotowany został nad
zwyczaj wartościowy —• niestety nie uka
zujący się od połowy 1958 r. — dwu
miesięcznik Film na świecie, który speł
nił swojego czasu (lata 1956—1958) bar
dzo ważną rolę w kształtowaniu kultury 
filmowej poprzez przedruk celniejszych 
artykułów i fragmentów prac filmowych 
autorów zagranicznych. 

Wydawnictwa książkowe — przyczy
niające się walnie do podnoszenia kul-

*) w 1964 r. nak ład wynosi 130 tysięcy 
egzemplarzy . 
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tu ry fi lmowej w Polsce — ukazują się 
na większą skalę od około 10 lat, gdy 
powołana została do życia F i lmowa 
Agencja Wydawnicza , przekszta łcona 
w 1959 r. w W y d a w n i c t w a Ar tys tyczne 
i Fi lmowe. Do 1961 r. ukaza ło się ok. 
200 książek z dziedziny sztuki f i lmowej 
o łącznym nakładzie blisko 4 mil iony 
egzemplarzy. 

Zbigniew Wyszyński 

HISTORIA 

Kar l B u l l i n g : DIE REZENSEN
TEN DER JENAISCHEN ALL
GEMEINEN LITERATURZEITUNG 
IM ERSTEN J A H R Z E H N T IHRES 
BESTEHENS 1804—1813. W e i m a r 
1962, str. 415 i 7 i lustr . 

Publ ikac ja t a ukazała się jako tom 11 
serii . .Veröffentlichungen de r Univers i 
tä tsbibl io thek J ena Claves J enenses " 
i s tanowi swego rodzaju osobliwość edy
torską rzadko spotykaną w w y d a w n i c 
t w a c h naukowych . S tanowi równocześnie 
znakomitą pomoc n ie ty lko dla his tory
ków p iśmiennic twa i publ icystyki n a u 
kowej Niemiec doby napoleońskie j , ale 
i cenne źródło dla h i s to ryków p r a s y 
i czasopiśmiennic twa tej doby. 

Pub l ikac ja Bul l inga zawie ra bowiem 
p rzedruk oryginalnych rękopiśmiennych 
list nazwisk wspó łp racown ików Jenaj
skiej Powszechnej Gazety Literackiej 
z la t 1804—1813, ukry tych przed czytel
n ikami i w ładzami pod k ryp ton imami 
l i t e rowymi (syglami) bądź pseudon ima
mi l i terackimi . K o m e n t a r z Bul l inga do 
teks tu list odsłania nie tylko c i ekawy 
rozdział z dziejów czasopiśmiennic twa 
i ruchu wydawniczego ówTczesnych Nie
miec, a l e •— co jeszcze c iekawsze — po
zwala zaobserwować szereg zjawisk 
związanych z techniką redakcyjną i ad 
ministracyjną. K o m e n t a r z Bul l inga w s k a 
zuje t akże n a podłoże ekonomiczne p i 
sma, k tóre bl isko pół wieku (pod nazwą 
Nowej Jenajskiej Powszechnej Gazety 
Literackiej wychodziło bowiem do 
1841 r.) było j e d n y m z na jpopu la rn i e j 
szych o rganów informacji bibliograficz-
no-wydawnicze j , a także t rybuną kry
tyki l i terackiej w dobie rewolucyjnej 
i głośnego Demagogenverfo lgung 
w Związku Niemieckim. 

Jeśli dodamy, że przegląd zagadnień 
poruszonych przez edytora w jego ws tę 
pie do książki — uję ty jes t z w idocznym 

zrozumieniem dla najnowszych t enden
cji badawczych w zakresie historii prasy 
(określonych także w polskim praso-
znaws twie osta tnich lat) — wtedy staje 
się jasnym, że p rzed rukowane przez nie
go ma te r i a ły źródłowe w znacznej czę
ści wype łn ione ręką J. W. Goethego — 
są n ie suchym tylko zes tawem nazwisk 
i ty tu łów zrecenzowanych książek, a le 
n iezwykle pożyteczną pomocą dla nowo
czesnego badacza historii prasy. 

Wykazy recenzentów •— opub l ikowane 
przez Bul l inga — wydoby te zostały przez 
niego z rękopisów A r c h i w u m Biblioteki 
Uniwersyteckie j w Jen ie i Lipsku. Wy
kazy te, p r z e d r u k o w a n e ściśle wed ług 
teks tów a rch iwalnych , zawierają rocznik 
po roczniku od 1804 do 1813 г.: 

1) spis recenzji w każdym zeszycie 
p isma z podan iem: n r -u pisma, k ryp to 
n imu recenzenta , au to r a omówionej pu
blikacji , nazwiska recenzenta i jego ..nu
meru redakcyjnego" (co wyjaśn iamy po
niżej), wreszcie d a t y w p ł y w u a r tyku łu 
do redakcj i Jenajskiej Powszechnej Ga
zety Literackiej; 

2) Zes tawienie pełnych nazwisk i imion 
recenzentów z miejscem ich zamieszka
nia i dziedziną specjalności n a u k o w e j , 
z zakresu które j piszą do organu j e n a j 
skiego (zestawienie to z redagowane jest 
w porządku l iczbowym „numerów redak 
cyjnych" od 1 (J. W. Goethe) do 716 (Jó
zef Dobrovsky z Pragi ) ; wreszcie 

3) ułożony już przez edytora indeks 
nazwisk recenzentów w porządku alfa
be tycznym (tu n iepotrzebnie pominął 
edytor imiona recenzentów). 

Jenajska Powszechna Gazeta Literac
ka zaczęła ukazywać się w r. 1804 w mie j 
sce Allgemeine Literatur Zeitung, k tó ra 
wsku tek represj i rządowych przeniosła 
się do Hal le w r a z z profesurą zbiegłą 
z J eny przed tymi repres jami (zespół r e 
dakcyjny uważa ły władze za . ,zarażony 
jakobin izmem") i służyła t a m nada l j ako 
organ rozpowszechniania idei filozoficz
nych Kan ta . J a k informuje Bul l ing 
w s w y m c iekawym wstępie — Goethe 
dzięki osobistym s tosunkom z d w o r e m 
sasko-we jmarsk im — zdołał nie tylko 
s tworzyć nowy organ o znacznie szerszej 
p rob lematyce i skupić koło niego spe
c ja l i s tów z wszelkich dziedzin h u m a n i 
styki , n a u k przyrodniczych, umiejętności 
technicznych, sztuk pięknych, poezji 
i t ea t ru , a le zapewnić tak ie w a r u n k i 
rozwoju pisma. Stało s ię ono czołowym 
in formatorem świa ta uczonych i miło
śn ików l i t e r a tu ry oraz bibliofilów n ie 
ty lko w Niemczech, a le i poza ich gra
n icami . 
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Między innymi i redaktorzy polskich 
pism literackich ukazujących się w War
szawie, Wilnie czy Galicji — posługiwali 
się często — o czym autor książki nie 
pisze — serwisem wiadomości wydaw
niczych i krytycznych Gazety Jenajskiej. 
Redaktorem naczelnym organu stworzo
nego przez Goethego był Henryk Karol 
Eichstädt, a wielu korespondentów i re
cenzentów jego pisma nadsyłało swe ar
tykuły z miast polskich, aczkolwiek 
wśród nazwisk tych współpracowników 
nie spotykamy nazwisk polskich. Z War
szawy (wówczas pruskiej) pisał Werner, 
specjalista w zakresie sztuk pięknych, 
z Kórnika pod Poznaniem — ekonomista 
Brieger, z Kalisza — radca rządowy 
Seherde —• recenzent publikacji z zakre
su prawa itd.; miasta śląskie i pomorskie 
są również obficie reprezentowane 
w omawianych listach. 

Dlaczego recenzenci Jenajskiej Po
wszechnej Gazety Literackiej figurują 
w listach pod „numerami redakcyjnymi"? 

Edytor wyjaśnia to zarówno praktyką 
redakcyjną z zakresu uproszczeń w ewi
dencji współpracowników i nadsyłanego 
materiału, jak i zasadniczym zagadnie
niem anonimowości w publicystyce 
XVIII i pocz, XIX w., która stanowiła 
kanon organizacji prasy ówczesnej, nie
przekraczalny nawet dla administracji 
rządowej czy sądów. 

Ponieważ artykuły były sygnowane 
inicjałami (sygle) lub innego rodzaju 
kryptonimami — właściwTe autorstwo 
wprowadzane było na listy recenzentów, 
dostępne tylko1 dla redaktora naczelne
go bądź najbardziej zaufanego współ
pracownika redakcji. Zagadnienie to, 
niezwykle ciekawe, nie znajduje jednak 
szerszego porównawczego omówienia we 
wstępie do owych list, na co niewątpli
wie zasługuje. 

Natomiast Bulling zatrzymuje się nad 
innymi aspektami prasoznawxzymi je
najskiego organu literackiego: nad za
gadnieniem kapitału zakładowego i ma
terialnego rozwoju wydawnictwa, nad 
formą sprzedaży i rozpowszechniania, 
wysokością nakładu (do 2.000 egz.), pre
numeratą roczną, organizacją pracy re
dakcyjnej i składem personelu, nad za
gadnieniami prawnymi pisma. Informa
cje co do tych stron rozwoju pisma zre
dagowane są przez wydawcę lapidarnie 
i w skrócie — niemniej stanowią one do
wód, że ŵ  niemieckiej historii prasy za
czyna kłaść się coraz wyraźniejszy na
cisk na organizacyjno-techniczny rozwój 
prasy i czasopism, a nie wyłącznie — jak 
przeważnie dotąd — na analizę treści. 

Marian Tyrowicz 

' RADY GORKIEGO 

M. GORKI O PRASIE. Zbiór arty
kułów, listów, przemówień. Wydaw
nictwo: Gosudarstwiennoje Izdatiel-
stwo Politiczeskoj Litieratury. Mo
skwa, 1962. Stron 368 in 8°, z 12 ilu
stracjami w tekście. Wybrali, przy
gotowali do druku i wstępem za
opatrzyli K. G. B o j k o i W. D. 
P e l t . 

Książka zawiera wTstęp, treść podzieloną 
na 4 rozdziały, przypisy, alfabetyczny 
wykaz czasopism, z którymi Gorki współ
pracował lub które redagował, indeks 
rzeczowy, spis ilustracji i spis treści. 

W rozdziale pierwszym zebrane są 
wystąpienia publicystyczne Gorkiego, 
jego liczna korespondencja, w której od
zwierciedlone są różne zagadnienia, zwią
zane z działalnością prasy i jej zada
niami. Rozdział rozpoczyna się sześcio
ma — w całości lub w wyjątkach — ar
tykułami Gorkiego, zamieszczonymi 
w Samarskoj Gazietie, zawierającymi 
przeglądy prasy stołecznej i prowincjo
nalnej. W felietonach, esejach i szkicach, 
początkujący wówczas pisarz i dzienni
karz stara się przemyśleć przeznaczenie 
prasy w życiu społeczeństwa i jej rolę 
w walce o prawdę i ukształtowanie 
w człowieku aktywnego stosunku do rze
czywistości. Oceniając działalność tej 
czy innej gazety miejscowej, autor zwra
ca uwagę na te problemy, które są ak
tualne dla całej Rosji (np. artykuły: ,,Na 
arenie walki o prawdę i dobro", „Lekki 
styl i ciężkie czasy", „Czytelnik i gaze
ta" i in.). Konsekwentnie i ostro kryty
kuje autor sprzedajną prasę półoficjalną 
z Nowym Wremieniem Suworina na 
czele („List otwarty do A. S. Suwori
na" — str. 41 i in.). 

Mieszkając przez dłuższy czas za gra
nicą, Gorki interesował się tamtejszą 
prasą i zbierał materiały, charakteryzu
jące jej treść i poziom. Materiały te wy
zyskał na łamach tygodnika Za Rubie
żom l). W marcu 1930 r. Gorki tak pisał 
o tym mającym wychodzić tygodniku: 
„Powinien to być wesoły tygodnik, gdyż 
mamy wrięcej podstaw i więcej prawa 
śmiać się z Europy, niż Europa z nas". 

') Tygodnik Za Rubieżom (Za granicą) za
czął wychodzić w lipcu 1930 r. pod redakcją 
Gorkiego, który na jego łamach starał się 
demaskować wobec robotników i chłopów 
powszednie życie świata kapitalistycznego, 
odzwierciedlając w swych artykułach nie 
tylko jego polityką i gospodarkę, lecz także 
obyczaje, kulturę i życie Intymne. 
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Dalej Gorki wypowiada się na temat, jak 
należy wykorzystać łamy Za Rubieżom 
w celach krytyki prasy burżuazyjnej. 
(„Naświetlać życie codzienne burżuazji 
i obnażać ukrytą w nim politykę" — 
str. 73). 

Poglądy Gorkiego na prasę ukształ
towały się niewątpliwie pod wpływem 
Lenina, z którym Gorki współpracował 
w wielu gazetach i czasopismach par
tyjnych redagowanych przez Lenina. 
W styczniu 1919 r. Gorki zwrócił się do 
Lenina listownie z propozycją zorgani
zowania agitacji w prasie na rzecz wła
dzy radzieckiej, wysuwając jako> mate
riał agitacyjny „przytaczanie faktów 
z dziedziny twórczości państwowej wła
dzy radzieckiej, faktów, które najlepiej 
potwierdzają życiową słuszność teorii". 
Gorki walczył O' stworzenie prasy ma
sowej, która by „aż do najdrobniejszych 
spraw życia codziennego zwracała uwa
gę na życie robotników i chłopów" (art. 
„Dziesięć lat" — str. 54). 

W rozdziale pierwszym zbioru znaj
dują się także pisma gratulacyjne pod 
adresem redakcji gazet Prawda, Izwie-
stia, Komsomolskaja Prawda, oraz arty
kuły na temat charakteru tygodników 
Naszi Dostiżenia, Za Rubieżom i in. Do 
rozdziału tego włączone są również arty
kuły, poruszające zagadnienia działalno
ści gazet masowych i czasopism z po
szczególnych dziedzin oraz działalności 
prasy prowincjonalnej. 

Gorki wysoko cenił wysiłki współpra
cowników prasy radzieckiej, których na
zywa ..transmisją do serc mas pracują
cych idei, która wyłącznie zdolna jest 
złączyć proletariat na całej ziemi w świa
tową rodzinę komunistyczną" (z art. 
„Zamiast gratulacji" — str. 77). 

Do rozdziału drugiego, zatytułowanego 
„O działalności wydawniczej", weszły 
artykuły, recenzje, notatki bibliograficz
ne, listy — które charakteryzują olbrzy
mią pracę Gorkiego w zakresie wydaw
niczym. Sens całej swej działalności na 
tym polu w okresie1 przed rewolucją 
widział autor w dostarczaniu pożytecz
nej lektury nowemu czytelnikowi, mia
nowicie piśmiennemu robotnikowi i pi
śmiennemu chłopu. Gorki uważał ich 
bowiem za najlepszych znawrców i jed
nocześnie najważniejszych i najsurow
szych czytelników współczesnych. Toteż 
skrupulatnie wybierał do> druku rękopisy 
z wyraźną orientacją socjalną, usilnie po
lecał wydawnictwu „Znanie" (Wiedza) rę
kopisy pisarzy o kierunku demokratycz
nym: W. Korolenki. D. Mamina-Sibiria-
kowa, A. Serafimowicza — odrzucając 

pesymistyczne, szkodliwe książki, nawet 
słynnych autorów. 

Listy do dyrektora wydawnictwa K. 
Piatnickiego dowodzą, że Gorki starał 
się zorganizować działalność „Znania" 
tak, aby służyło aktualnym zagadnie
niom życiowym. Uważał on za niezbęd
ne, aby wydawnictwo „zajęło postawę 
bojową i zdecydowanie przeciwstawiło 
się całemu temu draństwu, które z takim 
hałasem pnie się teraz na pierwsze po
zycje" — (str. 130). 

W 1916 r. Gorki powziął myśl wyda
nia dla młodzieży całej serii książek, za
wierających biografie wielkich myślicieli 
i zwrócił się w tym celu o poparcie do 
Romain Rouanda, Bernharda Shawa 
i Horacego Wellsa. Prosząc Romain Hol
landa o napisanie do zamierzonego wy
dawnictwa biografii Beethovena, Gorki 
tak motywował ideę wydania przez sie
bie tej serii: 

„My, ludzie dorośli, którym być może 
pisane jest już w niedługim czasie opu
ścić ten padół, pozostawimy naszym 
dzieciom, żałosny spadek i przekażemy 
im bardzo smutne życie. Ta niedorzeczna 
wojna jest wspaniałym dowodem naszej 
niemocy moralnej i upadku kultury. Przy
pomnijmy więc dzieciom, że ludzie nie 
zawsze byli tak słabi i głupi, jakimi — 
niestety — my jesteśmy teraz; przypo
mnijmy im, że wśród wszystkich naro
dów byli także — i są dzisiaj — wielcy 
ludzie, szlachetne serca! Trzeba to ko
niecznie zrobić właśnie teraz, w dniach 
zwycięstwa okrucieństwa i zezwierzęce
nia". 

W latach władzy radzieckiej działal
ność wydawnicza Gorkiego nabrała no
wego znaczenia. W rozdziale drugim 
zgrupowane są materiały, charakteryzu
jące pisarza-publicystę jako inicjatora 
wielu znakomitych wydawnictw dla ma
sowego czytelnika. Gorki zorganizował 
wydawnictwo Wsiemirnaja Litieratura 
(Literatura Wszechświatowa), wypusz
czające wieloseryjne wydania, jak: ..Hi
storia wojny domowej". „Historia fabryk 
i zakładów przemysłowych", „Życie 
sławnych ludzi" i wiele innych. Założył 
również wymienione już wyżej wydaw
nictwo „Znanie". 

Rozdział trzeci zawiera rady dla ko
respondentów robotniczych i wiejskich. 
W artykułach, notatkach i listach Gorki 
porusza zagadnienie rozszerzenia hory
zontu korespondentów oraz ich ideowego 
i elementarnego literackiego wykształce
nia. Widzi w nich najbardziej aktywnych 
przedstawicieli klasy robotniczej i chłop
skiej, którzy uświadomili sobie interesy 
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tych warstw społecznych i publicznie ich 
bronią. 

Związki tego* wybitnego pisarza pro
letariackiego z korespondentami robot
niczymi i chłopskimi stały się szczegól
nie silne i serdeczne po jego powrocie 
do ojczyzny w 1928 r. z Sorrento1. Za
równo na spotkaniach z korespondenta
mi jak i w listach Gorki bardzo wysoko 
ocenia ich działalność, doradza młodzie
ży uczyć się od klasyków i dzieli się 
z nimi swymi doświadczeniami w dzie
dzinie twórczości. 

Do recenzowanego zbioru włączone 
zostały listy, które wcześniej ogłoszone 
były tylko w periodykach, zaś po raz 
pierwszy wydrukowany został w zbiorze 
list Gorkiego do korespondenta P. Zanu-
dienki. 

* 
Zupełnie słusznie uważa się Gorkiego 

za nauczyciela i wychowawcę młodych 
pisarzy. Im bowiem opowiadał, jak zo
stał pisarzem i dzielił się z nimi sekre
tami sztuki literackiej. Właśnie w czwar
tym rozdziale zbioru pt. „O sztuce pisar
skiej" zebrane są najbardziej pouczające 
dla pracowników prasy wypowiedzi Gor
kiego o sztuce pisania, o stylu i języku 
artystycznych i publicystycznych utwo^ 
rów. W wypowiedziach tych dziennikarz 
znajdzie konkretne, pożyteczne rady, jak 
powinien pracować. Uważam więc za po>-
żyteczne i ciekawe przytoczyć najważ
niejsze z nich2), jako pochodzące od naj
lepszego dotychczas w Związku Radziec
kim teoretyka i doświadczonego prak
tyka w sztuce pisania. Przez wiele listów, 
skierowanych do początkujących pisarzy 
i publicystów debiutujących na łamach 
prasy, czerwoną nicią przewijają się za
sadnicze motywy: — jak należy pisać, 
o czym pisać i jak dojść do mistrzostwa 
w pisaniu. A więc: 

„Język powinien być prosty i zwięzły; 
to mu nadaje siłę, plastyczność i barw
ność" (z listu do N. Jemielianowej — 
str. 298); 

..Pisać trzeba bardzo prostym i wy
raźnym językiem. Wy się staracie pisać 
pięknie, nawet wykwintnie. To dążenie 
będzie zawsze Wam przeszkadzać w zo
brazowaniu tego-, coście widzieli, właśnie 
tak, jak to widzieliście" (z listu do 
I. Szkapy — str. 297); 

..Artyzmem jest umiejętność pisania 
tak, aby słowom było ciasno, a my
ślom — przestronnie" (z listu do K. Piat-
nickiego — str. 255); 

•) Zbiór niniejszy nie był przetłumaczony 
na język polski. 

„Człowiek prawdziwie mądry zawsze 
się wyraża bardzo prosto — jaskrawym 
świadectwem tego jest Lenin" (z prze
mówienia na naradzie redaktorów pism — 
str. 310); 

„Największa mądrość kryje się w zwię
złości słów: przysłowia i pieśni są zaw
sze krótkie, a włożone w nie jest tyle 
mądrości i uczucia, że starczyłoby na 
całe tomy" (z listu do sekcji repertuaro
wej Teatru Dramatycznego w Mo
skwie — str. 266); 

„W opowiadaniu — jak w maszynie — 
nie powinno być ani jednej zbytecznej 
śrubki, a tym bardziej — zbytecznych 
części" (z listu do S. Achrema — 
str. 269); 

„Trzeba się wystrzegać niepotrzebne
go używania barbaryzmów i prowincjo-
nalizmów, niezrozumiałych długich zdań, 
a także puszenia się w słowach. Tylko 
zwięzłość i ścisłość języka daje mu siłę 
obrazowości" (z listu do J. Żige — str. 
282); 

„Młodzieńcze! Wyświadczysz samemu 
sobie przysługę, jeżeli zrozumiesz, że de
cydującą rolę w pracy literackiej odgry
wa nie zawsze materiał, a zawsze — 
mistrz. Ze szczapy brzozowej można zro
bić toporzysko, ale można także wyrzeź
bić piękną figurę człowieka" (z artykułu 
„O literaturze" — str. 301); 

„Trzeba pisać o ludziach, o życiu tak, 
aby każde słowo śpiewało i błyszczało, 
aby w zdaniu nie było zbędnych słów, 
aby każdy zwrot zupełnie dokładnie 
i żywo przedstawiał czytelnikowi to, co 
chcecie pokazać. Jest bardzo poważna 
różnica pomiędzy umiejętnością pokazy
wania, a umiejętnością opowiadania; ta 
różnica jest dla Was jeszcze na razie 
nieuchwytna i bardzo trudno Wam ją 
objaśnić. Zrozumiecie ją wtedy, gdy na
gromadzicie więcej różnorodnych wrażeń 
i niezbędnego dla literatów zapasu 
słów" (z listu do kółka pionierów w Ir
kucku — str. 314). 

Na rozwiązanie zagadnienia, jak osią
gnąć mistrzostwo w pisaniu, Gorki po
daje taką zasadniczą receptę: — u c z y ć 
s i ę od mistrzów. Powstaje zatem pyta
nie, kogo należy uważać za mistrza słowa 
w literaturze rosyjskiej. We wszystkich 
listach i wypowiedziach Gorkiego po
wtarza się stale ta sama rada: uczcie się 
języka i obrazowości od starych klasy
ków, mianowicie: Turgieniewa, Czecho
wa, Korolenki, Leskowa i od nowych — 
Pryszwina, Orieszina, Leonowa. Trzeba 
bowiem patrzeć wysoko, uczyć się od 
najlepszych mistrzów, i dodaje: 

„...moim zdaniem trzeba się uczyć nie 
tylko od klasyków, ale nawet od wroga, 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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jeżeli jest mądry. Jednak u c z y ć s i ę — 
to nie znaczy naśladować w czymkol
wiek, a znaczy poznać metody pracy. 
Opanować zaś metodę pracy — to zna
czy utrwalić ją sobie na całe życie. Gdy
by uczenie miało się sprowadzać tylko do 
naśladowania, literatura nie osiągnęłaby 
tej doskonałości, która obowiązuje rów-
rneż młodych pisarzy. Jest coś komicz
nego w strachu przed uczeniem się od 
klasyków" (z art. „O literaturze" — 
str. 301); 

„Zaczęto mnie drukować w 1892 г., ale 
do 1895 r. nie wierzyłem, że moim zaję
ciem będzie literatura. Małe opowiada
nia, zamieszczane w gazetach, nie wy
glądały w moim pojęciu poważnie. Było 
to jednak błędem — trzeba się bowiem 
uczyć pisać właśnie na małych opowia
daniach, gdyż one przyzwyczajają autora 
do oszczędności w słowach i do pisania 
zwięźle" (z art. „Jak ja piszę?" — str. 
302); 

„Żeby odzwierciedlić rzeczywistość, 
trzeba się nauczyć formułować syntezy, 
a nie dawać urywków i cząstek. Po
trzebne jest szerokie uogólnienie, wielkie 
obrazy. Stąd wynika nieuchronnie ko
nieczność u c z e n i a s i ę " („Rozmowy 
z młodymi szturmowrcami" — str. 304); 

..Talent? To jest umiłowanie swej pra
cy, umiejętność pracowania. Trzeba od
dawać całego siebie, wszystkie swoje siły 
wybranej sprawie. T r z e b a s i ę 
u c z y ć , chłopcy! Jest się czego uczyć, 
bo dużo jest dla was nagromadzone!" 
(z listu do A. Rummera — str. 274). 

Gorki, jak każdy prawdziwie wielki 
pisarz, był niezwykle skromny w oce
nianiu samego siebie. Swoją odpowiedź 
na jeden z listów skierowanych do niego 
z prośbą o ocenę przysłanego mu ręko
pisu przez młodego adepta literatury, 
Gorki tak zakończył: 

..Piszcie zwięźlej i skrupulatnie dobie
rajcie słowa. Ode mnie nic uczcie się 
pisać — jestem kiepskim przykładem! 
Uczcie się od Czechowa: oto jest pisarz, 
który nie używa zbędnych słów!" (z li
stu do A. Szablenki — str. 255). 

Gorki przywiązywał wielką wagę do 
korzystania przez piszących z bogactwa 
języka ludowego. Wyraził to w następu
jących radach: 

„Pozwalam sobie dać Wam dobrą ra
dę: zawsze i wytrwale zgłębiajcie nie
wyczerpanie bogaty, miękki, cudowny ję-
zysk ludowy! Da on Wam siłę do wywa
żania swych uczuć i myśli" (z listu do 
A. Czeremnowa — str. 259); 

„Zgłębiajcie twórczość ludową — to 
jest tak zdrowe, jak świeża woda źró
dlana; zbliżcie się do języka ludowego, 

szukajcie prostoty, zwięzłości, zdrowej 
siły, która tworzy obraz paroma sło
wami... Nie zapisujcie nigdy czystych 
stron waszego serca cudzymi słowami! 
Kto ma odwagę stać się pisarzem, powi
nien znaleźć w sobie siebie — to jest ko
nieczny warunek!" (z listu do M. Jarce-
wej — str. 254). 

Gorki — tak samo jak Lenin — sta
wia bardzo wysokie wymagania pod 
względem etyczno-moralnym człowieko
wi piszącemu, czy to literatowi, czy pu
blicyście, czy dziennikarzowi. Wyraził to 
w wielu listach. 

Gorki był niezrównanym polemistą 
i pamflecistą. Jego artykuły i notatki, 
demaskujące zakłamanie i nieodpowie
dzialność różnych redakcji, zaprawione 
są kłującą ironią i szczerym oburzeniem, 
przy czym autor nie mówi ogólnikowo, 
lecz zawsze cytuje słowa i całe zdania 
zaatakowanych przez siebie, jako mate
riał dowodowy. Operuje przy tym rozle
głą gamą środków jak: zrywanie maski 
i ukazywanie prawdziwego oblicza bez-
ideowych dziennikarzy, przenośnie, alu
zje, jaskrawe epitety, celne przydomki 
itp. Jednocześnie Gorki gorąco wzywa 
społeczeństwo- do aktywnej walki z tymi 
„niegodziwościami", a dziennikarzy — 
do pamiętania o tym, że powinni „wyta
czać ze swych serc prawdziwie gorącą 
krew, a także prawdziwy sok nerwów". 
A w ogóle Gorki uważał dziennikarstwo 
za posłannictwo, jak to widać z artykułu, 
zamieszczonego w 1895 r. w Samarskoj 
Gazietie, w której zdobywał ostrogi 
dziennikarza (,,Na arenie walki o prawdę 
i dobro" — str. 25). 

W innym miejscu wytyka różne błędy 
stylistyczne, historyczne itp., spotykane 
na szpaltach gazet i czasopism oraz daje 
takie rady redaktorom czasopism: 

„Redaktorzy obowiązani są znać choć 
pobieżnie historię literatury i poprawiać 
setki omyłek i błędów w artykułach 
współpracowników, a następnie powinni 
wiedzieć o rzeczy zasadniczej: wszystkie 
słowa wywodzą się z jakiegoś działania, 
pracy — i dlatego język jest kością, mu-
skułem, nerwem, skórą faktów; i dlatego 
ścisłość, zrozumiałość, prostota języka są 
absolutnie niezbędne do tego, aby pra
widłowo i dobitnie odtwarzać procesy 
tworzenia faktów przez człowieka i pro
cesy wpływu faktów na człowieka" 
(z art. ..Zabawy w literatów" — str. 
315—316). 

* 

Szczegółowa analiza całokształtu pu
blicystycznej działalności Gorkiego zo
stała przeprowadzona przeze mnie 
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w 1962 r.3). K. Bojko i W. Pelt postawili 
sobie natomiast węższe zadanie, niż 
A. Owczarenko. Wyodrębnili mianowicie 
z publicystyki i korespondencji Gorkiego 
materiały, dotyczące wyłącznie działal
ności prasy oraz precyzowania jej za
dań. Chciałbym podkreślić, że w tych 
materiałach poważne miejsce poświęcone 
jest także stosunkowi redaktora czaso
pisma do debiutujących w prasie auto
rów małych form literackich, które — 
jak to Gorki sformułował w artykule 
pt. „Jak ja piszę-' (str. 302) — stanowią 
wstępne ćwiczenie przy nauce pisania. 
Jego ciepły stosunek do młodych auto
rów wyraził się m. in. w listach do nich. 
Zachęcał ich do przysyłania mu rękopi
sów i obiecywał je poprawiać i wskazy
wać, co jest w nich dobre a co złe, a tak
że dawał rady, jak powinni pracować 
nad udoskonaleniem języka i stylu. 

I tak пр., odpowiadając na prośbę au
tora o ocenę jego utworu poetyckiego, 
Gorki napisał m. in.: 

„...jest to strzał do kruka z armaty. 
Kruk — to wprawdzie dość duży ptak. 
ale nie zasługuje na to, aby mu poświę
cić 5 rys. wierszy. Bardziej celowe i pro
ste jest walnąć w niego ostrym ezfero-
wierszem i — niech zdechnie!" (z listu do 
I. Niewińskiego — str. 259). 

Gorki był humanistą ,,z krwi i kości". 
Można do niego zastosować łacińskie 
określenie: ..nic ludzkiego nie było mu 
obce". H u m a n i z m jest jedną z za
sadniczych cech artykułów, listów i wy
powiedzi Gorkiego, zebranych w recen
zowanym zbiorze. Humanizmem przepo
jone są nawet jego wystąpienia pole
miczne. Jeżeli wypowiada się nawet 
ostro, to „sercem gryzie" i nie podlewa 
słów żółcią. Dobitnie charakteryzują jego 
stosunek do człowieka dwa poniższe wy
jątki z jego listów: 

„...zrozumcie, że my wszyscy, którzy 
znamy życie, nie możemy wierzyć w nic 
prócz c z ł o w i e k a . To znaczy, że trze
ba wierzyć w siebie, trzeba wiedzieć, że 
jesteście nie tylko sędziami ludzi, lecz 
także ich p r z y j a c i ó ł m i . I dlatego 
nie trzeba im wymyślać. Gniewać się — 
można i trzeba, ale również trzeba 
u m i eć p r z e b a c z a ć " (z listu do W. 
Iwanowa — str. 266); 

„...w i e l e s e r c a — oto najlepszy 
środek na dobre pisarstwo" (z listu do 
A. Szablenki — str. 254). 

3) Recenzja książki A. Owczarenk i : Pub l i 
cys tyka Gorkiego. Zob. Zeszyty Prasoznaw
cze, 1M2, nr 1/2, str. 1)7—100. 

Ze zbioru „M. Gorki o prasie" dzien
nikarze, publicyści i redaktorzy czaso
pism mogą zaczerpnąć wiele wskazówek 
i cennych rad, opartych na wieloletnim 
doświadczeniu Gorkiego-publicysty iGor-
kiego-redaktora trzynastu czasopism. 

Stanisław Garztecki 

PROBLEMY INFORMACJI 

AKTUELLE PROBLEME DER IN
FORMATION IN PRESSE, FUNK 
UND FERNSEHEN. Karl-Marx-Uni
versität Leipzig, Fakultät für Jour
nalistik, 1963, s. 108. 

W korespondencji z Lipska J. Raabe in
formował o przeprowadzonej tamże przez 
Wydz. Dziennikarstwa konferencji na
ukowej na temat problemów polityki in
formacyjnej (Zeszyty Prasoznawcze 3 (17) 
z r. 1963. s. 132). Otóż w trzy miesiące 
później — tempo godne uznania! — uka
zał się, na prawach rękopisu, drukowany 
tekst referatu uzupełniony fragmentami 
wystąpień dyskusyjnych. Omówimy tu 
nieco szerzej ciekawsze zagadnienia, siłą 
rzeczy tylko zaznaczone poprzednio 
w krótkiej korespondencji. 

Referent, prof, dr H. Budzi sławski, 
wychodząc od stwierdzenia, że informa
cja we wszelkich jej formach (wiado
mość, zdjęcie, dawniej drzeworyt) jest 
składową praczęścią prasy, podkreślił 
nową obecnie jakość informacji. Nie mo
że ta jakość polegać na inspiracji pro
pagandzistów, lecz musi się wywodzić 
z systematycznych badań naukowych 
nad obiektywnymi koniecznościami in
formowania (ze strony partii i rządu) 
oraz subiektywnymi zapotrzebowaniami 
informacyjnymi odbiorców. „Konieczność 
informowania wynika dla nas z charak
teru ustroju społecznego, z rządzących 
nim praw ekonomicznych i ze wznoszą
cej się nad ekonomiką nadbudowy. In
formujemy, aby obiektywne prawidło
wości społeczeństwa socjalistycznego 
łatwiej się przyjęły. Konieczność infor
mowania jest więc sprawą poznania, 
podczas gdy zapotrzebowanie informa
cyjne mas jest czymś niestałym, zmienia
jącym się, a przede wszystkim dającym 
sobą kierować" (s. 11). 

Omawiając organizatorską rolę infor
macji, referent wyliczył następujące 
czynniki wpływające na wzrost wydaj
ności produkcyjnej (s. 18—19): 

10* 
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1. wiadomości stosunkowo krótkie, 
mające charakter uzupełniających się 
meldunków, nie monotonne; 

2. pierwsze doniesienia wysuwające 
na czoło tylko j e d n o zagadnienie eko
nomiczne, dzięki czemu czytelnik wie, 
w jakiej j e d n e j sprawie winien coś 
uczynić; 

3. informacje donoszące o wydarze
niach jednostkowych, ale jedynie o typo
wych, godnych uogólnienia; 

4. informacje nie tylko konstatujące 
coś, lecz mające formę polemiczną; czy
telnik musi więc sam udzielić odpowie
dzi; 

5. informacje ekonomiczne doceniają
ce rolę techniki, ale wskazujące, że pro
blem tkwi w człowieku posługującym 
się techniką. 

Nawiązując do organizatorskiej roli 
informacji, H. Budzislawski oświadczył: 
„Nie należy przemilczeć, że1 prasa 
w przynajmniej jednym bratnim kraju 
nie podołała trudności powiązania pro
pagandy produkcyjnej z informacją poli
tyczną, kulturalną i ogólnoekonomiczną. 
Najważniejsze dzienniki centralne tego 
kraju demokracji ludowej nie uznają na 
nasz sposób bezpośredniej roli organiza
torskiej prasy w dziedzinie ekonomiki 
i pozostawiają tę funkcję lokalnym orga
nom, gazetom zakładowym i czasopis
mom fachowym. Oczekują wzrostu wy
dajności pracy w decydującej mierze od 
umocnienia świadomości socjalistycznej. 
My natomiast chcemy także informacyj
ną część prasy uczynić organizatorem 
wzrastającej wydajności produkcyjnej, 
nie szkodząc ideologicznej funkcji pra
sy..." (s. 19). 

Trudno polemizować z przytoczonym 
wywodem H. Budzislawskiego, nie sposób 
jednak go nie skomentować. Wydaje się 
bowiem niedopuszczalne krytykowanie 
prasy „pewnego bratniego kraju demo
kracji ludowej", nie mówiąc o kogo cho
dzi — i to na konferencji bez udziału 
uczestników zagranicznych! Wiadomo, że 
prasa różnych krajów socjalistycznych 
różnie podchodzi do rozwiązywania po
szczególnych zagadnień. Gdy jednak 
przeciwstawia się „komuś" własne roz
wiązania jakoi p r a w i d ł o w e , wypada 
otwarcie powiedzieć, c z y j e podejście 
uważa się za niesłuszne. N. b. w głosach 
dyskusyjnych nie znajdujemy nawiązania 
do tej sprawy, przynajmniej w omawia
nej publikacji. 

Budzislawski uważa, iż na kształtowa
nie świadomości wpływa — tak przez 
referenta nazwana — „informacja pod

stawowa" (grundlegende Information\ 
którą przeciwstawia on „...informacji 
specyficznej, z której oczywiście nie 
chcemy rezygnować" (s. 19). 

Interesujący jest pogląd referenta na 
skuteczność informacji poprzez jej ak
tualność. Budzislawski imputuje przy 
tym błędnie prasoznawstwu burżuazyj ne
mu schematyczne pojmowanie aktualno
ści jako synonimu szybkości. *) „...Według 
naszego poglądu aktualne jest nie tylko 
to, co się szybko przekazuje, lecz to co 
o b e c n i e , w danej fazie, t r z e b a 
w i e d z i e ć . Tym jest coś decydującego, 
coś ważnego w wydarzeniach. Chodzi 
więc o treść informacji, a tym samym 
aktualność nabiera charakteru klasowe
go" (s. 22). Wydaje się, iż Budzislawski 
nadał niesłusznie charakter klasowy p o-
j ę c i u aktualności (określając je zresztą 
identycznie jak burżazyjny prasoznawca 
de Voider), podczas gdy chodzi chyba 
o stwierdzenie, co jest a k t u a l n e 
z k l a s o w e g o s t a n o w i s k a dla 
prasy socjalistycznej, a co dla kapitali
stycznej. Klasowa nie jest więc abstrak
cyjna aktualność, lecz jej konkretna 
treść. 

Referent wskazuje, że „aktualność... 
może być także świadomie wywołana 
szeregiem wiadomości w różnych wyda
niach, a więc w informacji kontynuowa
nej, w czasowym budowaniu wydarze
nia" (s. 24) i konkluduje, iż szczytowy 
punkt aktualności stanowi sensacja so
cjalistyczna. 

W dyskusji m. in. asystenci wydziału 
dziennikarstwa S. Schmidt i K. H. Röhr 
wystąpili z tezą, że każda informacja 
w prasie, radiu czy telewizji spełnia 
funkcję kulturalną: kształtując socjali
styczną kulturę i świadomość odbiorców 
(s. 44). Redaktor telewizji H. Grotę skry
tykował obniżanie wartości informacji 
przez ich komentowanie na siłę, podczas 
gdy „...skomentowanie faktu można czę
sto osiągnąć w formie informacji" (s. 49). 
H. Hensmann, przemawiający jako 
przedstawiciel Wydz. Agitacji КС SED, 
poddał częściowej krytyce ankietę czy
telniczą przeprowadzoną przez wydział 
dziennikarstwa ze względu na jej niere-
prezentatywność. 

Najistotniejszym przyczynkiem dysku
syjnym było wystąpienie st. asystenta 
katedry marksizmu-leninizmu przy wy
dziale dziennikarstwa — G. Junga. Z je-

*) Por . U. de V o i d e r : Soziologie der 
Zei tung, S t u t t g a r t 1959, s. 137. Rec. zob. Ze
szyty Prasoznawcze 4/1962, s. 99. 
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go wypowiedzi przytoczymy obszerniej
sze fragmenty (s. 84—89): 

„W cybernetyce informacja jest iden
tyczna z przypuszczaną przez Lenina 
właściwością całej materii do odzwier
ciedlania. Wobec tego o ludzkim pozna
niu trzeba by powiedzieć, że jest ono 
poniekąd szczególnym przypadkiem in
formacji cybernetycznej. Wyjątkowość 
(das Spezyfikum) ludzkiego poznania 
wobec wszystkich innych informacji cy
bernetycznych polega na tym, że od
zwierciedlanie następuje w formie su
biektywnej, ponieważ świadomość od
zwierciedla rzeczywistość w sposób ak
tywny... 

..Informacja w społeczeństwie (jest) 
przekazaniem myśli i uczuć — a więc 
poznań — innym jednostkom, w celu 
wytworzenia w tych jednostkach poznań, 
mających wywołać określone działania. 
Tak widziana społeczna informacja by
łaby szczególnym przypadkiem pozna
nia — mianowicie tej części poznania, 
która jest przekazywana innym jednost
kom..." 

Praktycznie wynika z tego, że: 
Treścią informacji nie jest — jak 

w informacji cybernetycznej — świat 
obiektywny, lecz poznanie, odbicie 
obiektywnego świata... W informacji nie 
następuje więc p e ł n e odzwierciedlenie 
świata, lecz odzwierciedlenie w y b r a 
li e zgodnie z interesem klasowym. To 
stwierdzenie kieruje się przeciw poglą
dowi, jakoby nasza prasa miała donosić 
o wszystkim dokonującym się w rzeczy
wistości... 

...Informacja jest nierozdzielna z od
zwierciedleniem, lecz samo to stwierdze
nie nie obejmuje w pełni istoty informa
cji. Informacja jest wyborem odzwiercie
dleń, przekazywanych w określonym 
celu innym jednostkom. Dlatego też nie 
możemy cybernetycznego pojęcia infor
macji identyfikować ze społecznym, cho
ciaż w zakresie struktury istnieją między 
nimi analogie". 

W uwagach końcowych H. Budzislaw-
ski wystąpił przeciw wiążącym defini
cjom, „...które raz na zawsze ustaliłyby 
co mamy rozumieć jako informację i jak 
ma ona wyglądać", ponieważ prowadzi
łoby to do teoretycznego skostnienia. 
,,W prasie, radiu i telewizji informacja 
przeżywa obecnie burzliwy rozwój. Trze
ba wciąż na nowo opisywać jej prze
kształcenia, a osiągnięte formy znowu 
kwestionować" (s. 89). 

Materiały z naukowej konferencji lip
skiej są na pewno ciekawe, istotne i za
razem dyskusyjne. 

Paweł Dubiel 

PRASA W NRF 

Franz K n i p p i n g : JEDER VIER
TE ZAHLT AN AXEL CÄSAR. Das 
Abenteuer des Hauses Springer. 
Rütten & Loening, Berlin 1963. 
S. 228. 

Druga publikacja książkowa młodego 
lipskiego' prasoznawcy-historyka ma od
mienny charakter, niż wnikliwa ana
liza monopolistycznej prasy NRF. J) Po
zornie stanowi jakby poszerzony wyci
nek pierwszej, traktuje przecież o naj
większym koncernie — Axela Springera. 
Jednak już okładka książki: wielobarw
na wyklejanka z pociętych sensacyjnych 
tytułów, drukowanych w springerow-
skich gazetach, każe się spodziewać inne
go podejścia do podobnego tematu. 

Istotnie, Knipping napisał książkę 
o Springerze w sposób, który upoważnił 
wydawcę do stwierdzenia, że „śledzenie 
kariery tego człowieka i jego przedsię
biorstwa jest pasjonujące, jak powieść 
kryminalna". Nie rezygnując z naukowej 
dokumentacji, autor zręcznie zastosował 
w tekście anegdoty oraz inne chwyty 
dziennikarskie, pozwalające publikację 
adresować do' bardzo szerokiego grona 
czytelników. 

Fenomen społeczny, jakim niewątpli
wie jest kariera Springera, godny jest 
takiego zainteresowania. Dość powie
dzieć, że na ok. 18 milionów odbiorców 
prasy codziennej w Niemczech Zachod
nich — blisko 5 min czyta gazety Sprin
gera. Stąd tytuł książki Knippinga: Każ
dy czwarty płaci Axelowi Cezarowi. 
A przecież niewiele było symptomów za
powiadających taki rozrost koncernu, 
gdy pod koniec 1946 roku Springer uzy
skał licencję władz okupacyjnych na 
wydawanie (obok miesięcznika podobnej 
treści) czasopisma tygodniowego Hör zu!, 
poświęconego zapowiedziom programów 
radiowych. Z 250 tys. egzemplarzy nakład 
wzrósł w r. 1961 do blisko 4 milionów, 
co dało pismu pretekst do reklamowania 
się jako „największemu na kontynencie" 
i jednocześnie do' pobierania rekordo
wych w NRF opłat za jedną stronę ogło
szeń — 57 000 marek! 

Lecz Axel Springer mawiał zawsze, 
iż jest człowiekiem prasy codziennej. 
Z końcem 1948 r. wydaje wieczorówkę 
Hamburger Abendblatt, m. in. z odcin
kowym amerykańskim bestsellerem (zna
nym także u nas) pt. Jajko i ja. Gazeta 

*) Por. rec. Zeszyty Prasoznawcze 3 (17) 
z r. 1963, s. 121 
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z rozmachem inicjowała różne akcje pod 
hasłem „bądźcie mili dla siebie", np. raz 
na tydzień finansowała uroczystość we
selną jakiejś młodej pary; tzw. „pan 
Lombard" wypłacał na miejscu 100 ma
rek przechodniowi, który go rozpoznał 
na podstawie zdjęcia z dziennika; udzie
lała telefonicznych porad i horoskopów; 
organizowała turnieje skatowe i konkur
sy najuprzejmiejszych kierowców itp. 
Nakład jej osiągnął 420 tys. egzemplarzy. 

Jednak pismem znanym (wprawdzie 
z najgorszej strony) daleko poza granica
mi kraju stał się dopiero wydany w po
łowie 1952 r. dziennik poranny Bild 
Zeitung, który na 4 strony objętości dwie 
poświęca wyłącznie ilustracjom i rysun
kom komiksowym. Zamieszcza on infor
macje polityczne, skrzynkę listów, wia
domości sportowe, horoskopy, informacje 
giełdowe, nowele kryminalne, rubrykę 
dla kobiet, przepis kucharski, felietony, 
konkursy z nagrodami. Wydawany jest 
w Hamburgu, Essen, Frankfurcie, Mona
chium i Berlinie Zachodnim, dla której 
to edycji komentarz polityczny pisuje 
pod pesudonimem Hans im Bild osła
wiony hitlerowski dziennikarz Hans 
Zehrer.2) 

O dzienniku tym Knipping pisze, iż 
stanowi całkowite zerwanie z narodowy
mi tradycjami prasowymi i jest zastoso
waniem amerykańskiego stylu w nie
mieckim języku. Nakład Bild Zeitung 
wzrastał gwałtownie: w 1953 — 500 tys., 
w 1954 —• padł rekord wydawanej przez 
Ullsteina Berliner Morgenpost (700 tys.) 
wobec sprzedawania miliona egzempla
rzy Bild Zeitung, w 1955 — podwojono 
jednorazowy nakład, w 1956 — zbliżono 
się do trzech milionów, od 1957 zaznacza 
się dalsza tendencja zwyżkowa, tak że 
w roku 1962 nakład drukowany wyniósł 
4.021 tys., zaś sprzedany 3.598 tys. egzem
plarzy. 

O tym. że pismo działa jak trucizna 
na bardzo prymitywne instynkty czytel
ników, świadczy jego program: 

,,Nasz czas — biją dzwony kościelne i wy
buchają bomby atomowe. Buduje się mosty, 
a zwały wody znowu je zrywają. Rodzą się 
bohaterowie i rozprzestrzenia się mord. Taki 
jest nasz czas. Taki jest także dziennik Büd. 

Nasze życie — dom o wielu pokojach. 
W jednym zmysłowa miłość. W drugim nie
nawiść. W trzecim narodziny. W czwartym 
zgon. Ściana w ścianę. Takie jest nasze życi3. 
Taki jest także dziennik Bild. 

Człowiek — nigdy zupełnie dobry i nigdy 
zupełnie zły. Nigdy zupełnie szczęśliwy i ni
gdy zupełnie nieszczęśliwy. Sen i rzeczywi-

2) Por.: Goebbels Journalisten in Bonner 
Diensten. Rec. Zeszyty Prasoznawcze 4/1962, 
s. 112. 

stość tuż obok siebie. Taki jest cziowiek. 
Taki jest także dziennik Bild. 

O tym wszystkim mówi Bild codziennie. 
Słodko i gorzko. Twardo i ugodowo. Krótko 
i poglądowo. W słowach i obrazach. Lecz 
zawsze ludzko. My tylko przekazujemy spra
wozdania. Nie pouczamy. Bo wszyscy jeste
śmy tylko ludźmi — Wy i my. 

Tak prawdziwi jak życie, tak barwni jak 
nasz czas pozostaniemy także w przyszłości — 
przyrzekamy to. Wciąż nowy dialog między 
Wami i nami. Taki był dziennik Bild, takim 
chce być!" 

Rzecz jasna, iż tak prymitywna „stra
wa duchowa" nie mogła zaspokoić bar
dziej wygórowanych potrzeb. Springer 
natomiast chciał wywierać wpływ także 
na tzw. wyższe warstwy społeczeństwa. 
Stanął więc do konkursu, gdy angielskie 
władze okupacyjne z końcem 1953 r. od
stępowały dziennik Die Welt. M. in. 
ubiegał się o jego nabycie znany wydaw
ca Gerd Bucerius (tygodnik spolecznopc-
lityczny Die Zeit, magazyn ilustrowany 
Stern) — podówczas deputowany do 
Bundestagu z ramienia CDU. cieszący 
się poparciem samego Adenauera. 

Ku ogólnemu zdumieniu Die Welt do
stała się w 75:l, II Springerowi, jak podało 
czasopismo Zeitungsverlag za 3,7 milio
nów mk. Nakład pisma wzrósł nieznacz
nie ponad 200 tys., ale nie o zyski cho
dziło w tym wypadku. Mimo iż Springer 
zaangażował na stanowisko naczelnego 
redaktora wymienionego Zehrera, a czo
łowym publicystą został inny hitlerow
ski pismak — Friedrich Zimmermann, 
pisujący jako Ferdinand Fried, Die Welt 
w latach 1954—57 zajmowało stanowisko 
opozycyjne wobec rządu bońskiego, m. 
in. wypowiadając się za Planem Rapac
kiego1, podjęciem szerokiego handlu ze 
Wschodem itp. 

Wydaje się, że Knipping trafnie okre
śla przyczyny tego stanowiska: z począt
ku nie ustabilizowana pozycja rządu 
Adenauera, następnie chęć wyrugowania 
konkurencji prorządowej Frankfurter 
Allgemeine, wreszcie (cytowana wg ame
rykańskiego tygodnika Time opinia) Die 
Welt reprezentowała poglądy hambur-
skich kupców, zainteresowanych w han
dlu z ZSRR i Chinami Ludowymi. 

Od tego czasu dziennik zerwał jednak 
radykalnie z pozorną opozycją, zaprze
stał krytyki rządu federalnego. Liberalni 
publicyści Paul Sethe i Herbert von 
Borch, którzy po wyrugowaniu z Frank
furter Allgemeine mogli w Die Welt da
wać przez pewien czas wyraz swym nie
zależnym poglądom, musieli opuścić 
springerowskie pismo. 

W ich miejsce prasowy potentat za
prasza do współpracy dalszych doświad
czonych propagandzistów hitlerowskich 
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jak np. Paul Schmidt, którego chciał 
zaangażować jako redaktora naczelnego 
do popularnonaukowego czasopisma ilu
strowanego Kristall. Próba skończyła się 
skandalem. Pracownicy czasopisma za
protestowali przystępując do strajku, po
nieważ Schmidt był ni mniej ni więcej, 
tylko... szefem prasowym jednego z głów
nych zbrodniarzy wojennych, Ribbentro-
pa. Schmidt nie został więc zaangażowa
ny, pisuje jednak stale do prasy sprin-
gerowskiej pod pesudonimem Paul 
Ca rei 1. 

Mimo lekkości stylu, Knipping wiele 
miejsca poświęca politycznej analizie 
treści gazet Springera, zagadnieniom 
ekorr;miczno-finansowym koncernu oraz 
rodowodowi historycznemu współczesnej 
prasy zachodnioniemieckiej — koncer
nom Ullsteins, Scherla, Hugenberga. 
Aneks informuje o całości posiadania 
koncernu Axela Springera, kapitałach 
i nakładach pism tego- monopolu, który 
dysponuje łącznie nominalnym kapita
łem zakładowwm 15 milionów marek. 

Kompozycja graficzna książki jest 
wzorowa, zwraca m. in. uwagę pomysło
wym ułożeniem szerokich marginesów 
r ó w n o l e g l e na obu sąsiadujących 
stronach (na lewej •— od cięcia, na pra
wej — od grzbietu), dzięki czemu nie 
trzeba przy czytaniu niszczyć oprawy 
nadmiernym rozwieraniem. 

Czesław Biel 

KORESPONDENCI 

W. D. P e l t : SOBSTWIENNYJ 
KORRESPONDENT GAZIETY. Wyd. 
Uniwersytetu im. Łomonosowa, Mo
skwa 1961, s. 33. 

Stosunek ludzi radzieckich do korespon
dentów prasy, w szczególności Prawdy — 
punkt wyjściowy rozważań nad rolą 
ich i znaczeniem — wywodzi autor z cza
sów rewolucyjnych. Jak wówczas tak 
i teraz, słowo ..korespondent" oznacza 
dla czytelników radzieckich, człowieka 
walczącego o sprawiedliwość. Wysoką 
rangę zyskali sobie dziennikarze 
w Związku Radzieckim. 

W krótkim zarysie historycznym, 
omawiającym proces wydzielenia się tej 
specyficznej funkcji dziennikarskiej 
W. Pelt zaczyna od omówienia sylwetki 
A. S. Serafimowicza, który jako pierwszy 
specjalny korespondent wojenny Praw
dy w latach wTojny domowej, pisał pa

sjonujące reportaże, Uzbrojony w wy
jątkowy talent i trafność spojrzenia, stał 
się wzorem do naśladowania dla młod
szego pokolenia dziennikarzy, którzy stali 
się specjalistami tej branży dziennikar
skiej. 

Po nim przyszli i wybili się inni: Mi
chaił Kolców ze swymi świetnymi opi
sami wojny hiszpańskiej, Borys Gorba-
tow — doskonały, żarliwy publicysta, ko
ronujący swą wieloletnią działalność 
dziennikarską powieścią „Niepokonani" 
z lat ostatniej wojny, Tichonow, Simo
nów, Wiszniewski, Stawski i wielu im 
podobnych. A także pokolenie obecne, 
którego najwybitniejszych przedstawi
cieli zamyka lista 12 laureatów Nagrody 
Leninowskiej: Adżubej, Gribaczow, Żu
ków, Ijliczew, Lebiediew, Litoszko, Ma-
twiejew, Orłów, Satiukow, Trojanowski, 
Szewczenko i Szujski — to talenty dzien
nikarskie na miarę światową. 

Ostatnie lata przynoszą w działalności 
korespondentów krajowych radzieckich 
gazet centralnych nową inicjatywę. Po
wstały rady społeczne, grupujące się wo
kół korespondentów, pomagające mu 
głębiej wglądnąć w życie. Dzięki ich roz
wojowi Prawda i Izwiestia mogły nawet 
zlikwidować część stałych ..posterunków" 
korespondenckich, powiększając za to 
operatywną grupę „latających", bojową 
rezerwę gazety, którą można rzucić do
wolnie na aktualnie najważniejszy front 
działania redakcji. Ta grupa korespon
dentów specjalnych operuje z reguły 
w terenie czasowo, siedzibą ich jest sama 
redakcja. 

Praca korespondentów własnych 
ur ZSRR rozpada się na 2 główne trzony. 
Pierwszy obejmuje działalność organiza
torską, drugi samo pisanie. Jest to cechą 
charakterystycznie wyróżniająca wszyst
kich radzieckich dziennikarzy od ich ko
legów zagranicznych, głównie zachod
nich. 

Z kolei autor omawia systemy zbie
rania materiału, warsztat zawodowy, spo
sób przekazywania korespondencji do 
redakcji, obowiązek informowania jej 
o najważniejszych zdarzeniach w terenie 
oraz umiejętności pomocnicze. Uzupeł
nienie rozważań stanowi streszczenie 
obowiązków redakcji wobec swego kore
spondenta oraz wymiana planów pra
cy — niezbędny warunek utrzymania sta
łej, ścisłej łączności z placówką macie
rzystą. 

W sumie wykład W. Pelta jest zwięz
łym, ramowym omówieniem zadań, obo
wiązków i uprawnień specyficznej, trud
no naginającej się do normalnych ram 
pracy, a równocześnie bardzo odpowie-
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dzialnej funkcji własnego korespondenta 
krajowego i zagranicznego gazet radziec
kich. 

Zofia Lewartowska 

KORESPONDENCI 

ZUR ENTWICKLUNG DER AR
BEITERKORRESPONDENTEN - BE
WEGUNG IN DER DEUTSCHEN 
SOZIALISTISCHEN PRESSE. (Ge
schichte der deutschen Presse, Lehr
material VIII). Karl-Marx-Universi
tät Leipzig, Fernstudium der Jour
nalistik, 1963, s. 163 + ilustracje. 

Instytut Historii prasy Wydz. Dziennikar
stwa w Lipsku wydaje (dla studiujących 
zaocznie) podręczniki z zakresu historii 
prasy niemieckiej. Materiały VIII oma
wiają rozwój ruchu korespondentów ro
botniczych. 

Partia Socjaldemokratyczna utworzona 
w r. 1869 w Eisenach posiadała stosunko
wo dobrze rozbudowaną prasę, która — 
by się uniezależnić od burżuazyjnych źró
deł informacyjnych — rozbudowała szero
ko sieć współpracowników i koresponden
tów. Dotyczyło to zwłaszcza centralnego 
organu Volksstaat, lecz także inne pisma 
prowadziły specjalne rubryki „Korespon
dencji", pochodzących z reguły od funk
cjonariuszy partyjnych i związkow34rh. 
Szczególnie żywe były owe związki mię
dzy prasą socjalistyczną, a robotnikami 
w okresie bismarkowskiej „ustawy so
cjalistycznej". Wybierano osobnych łącz
ników między organizacjami partyjnymi, 
a redakcją nielegalnego Sozialdemokrat 
w Zurychu. Ilość i wszechstronność te
matyczna korespondencji wzrastała tak 
dalece, iż można uznać okres ten za po
czątki świadomie organizowanego ruchu 
korespondentów robotniczych. 

Przejście do imperialistycznej fazy ka
pitalizmu oznaczato jednocześnie nara
stanie tendencji oportunistycznych w so
cjaldemokracji. Lewica socjalistyczna 
i jej organ Leipziger Volkszeitung, także 
nie doceniały znaczenia przekształcenia 
zaczątków ruchu korespondentów w zor
ganizowaną formę. Dokonał tego dopiero 
Lenin, tworząc Iskrę jako gazetę nowego 
typu. 

Na wzór bolszewicki organizację ru
chu korespondentów podjęła niemiecka 
prasa komunistyczna w połowie lat dwu
dziestych. Od 1921 r. poczynając, datuje 
się organizowanie listów od robotników, 

następnie budowano sieć koresponden
tów lokalnych i zakładowych. Ówczesna 
sytuacja KPD, zarówno zewnętrzna 
(częste delegalizacje organów prasowych, 
niedostateczna masowość), jak i we
wnętrzna (prawicowe i lewackie odchy
lenia) nie doprowadziły jednak przed 
I Konferencją korespondentów robotni
czych Rote Fahne w grudniu 1924 do 
spodziewanych osiągnięć. Pod kierownic
twem thälmannowskiego Komitetu Cen
tralnego, pracującego w oparciu o ko
mórki zakładowe, ruch korespondentów 
osiągnął najwyższy rozkwit w latach 
1929—32. Osiągnięto ścisły związek prasy 
komunistycznej z rewolucyjnym proleta
riatem i zyskano licznych współpracow
ników — robotników. (pd) 

AKTYW ! 

WIELENIJE WREMIENI — Ob-
szczestwiennoje naczało w rabotie 
sowietskoj pieczati i radio •— Izd. 
„Prawda", Moskwa 1961 r. s. 206. 

Społeczne zasady współpracy — to w tej 
chwili kierunek wyznaczający przyszłość 
całego' państwa radzieckiego. W miarę 
stopniowego przechodzenia z form socja
listycznych do komunistycznych, rosnąć 
ma bezinteresowny udział społeczeństwa 
we wszystkich dziedzinach życia. 

W prasie radzieckiej, zjawisko społecz
nych zasad współpracy zapoczątkowane 
zostało wkrótce po' XX Zjeździe KPZR, 
decyzją КС KPZR z 1958 r. zawartą 
w uchwale „O poprawie kierowania ma
sowym ruchem korespondentów robot
niczych i chłopskich w prasie radziec
kiej". Drugi kardynalny dokument to 
uchwała „O dalszym rozwoju społecz
nych zasad w radzieckiej prasie i radio" 
z r. 1960. Jest ona konsekwentną kon
tynuacją wyznaczonej linii. Od tego 
momentu przebiega w redakcjach Kraju 
Rad żywiołowy proces narastania bezin
teresownego aktywu współpracowników 
rekrutujących się z wszystkich warstw 
społecznych od robotników i chłopów — 
po uczonych i specjalistów wysokiej 
rangi. 

„Wielenije wremieni" — to zbiór do
wodów, świadczących jak szeroko roz
przestrzeniła się w prasie radzieckiej ta 
idea. Rozległym aktywem szczyci się te
raz każda niemal gazeta: pisma poszcze
gólnych republik i obwodów w jednym 
szeregu z Prawdą. Ciekawych inspiracji 
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w tej akcji nie brakuje. Zbiór opubliko
wany przez wydawnictwo Prawdy, opra
cowany na podstawie doświadczeń 
w pracy różnych redakcji przez dzienni
karzy i korespondentów, obrazuje suge
stywnie powszechne zainteresowanie ak
cją, ocenia niektóre jej wycinki, kory
guje linię, daje do myślenia, radzi i po
pularyzuje. W tym właśnie tkwi jego 
największy walor. 

Postać dziennikarza nieetatowego, nie 
płatnego, jest zjawiskiem bez precedensu 
w prasie światowej. Aktyw wyrosły 
z czytelników gazet i korespondentów 
robotniczo-chłopskich, urósł w ciągu lat 
porewolucyjnych w sposób bezprzykład
ny. Z każdym rokiem listy do redakcji — 
baza, na której opiera się mocno prasa 
radziecka — odznaczają się lepszym sty
lem, bardziej poprawnym językiem i tre-
ściwością. Sprawą zawodowych dzienni
karzy jest pokierować ruchem, dostoso
wać materiały do potrzeb gazety. Sprawą 
piszących jest — czerpać z życia. Nie za
pewni tego nigdy — zdaniem partyjnych 
instancji kierowniczych — szczupła gru
pa dziennikarzy zawodowych. Może to 
zapewnić tylko robienie gazety przy 
współudziale tych, dla których jest wy
dawana. 

Do najciekawszych przykładów spo
łecznej współpracy z redakcjami, należy 
nowy wzorzec organizacji działu listów. 
Prowadzi go niekiedy emerytowany dzia
łacz, niekiedy inna, wyrobiona społecz
nie jednostka. Działy listów są tym 
ogniwem redakcyjnym, które przechodzą 
całkowicie w ręce bezpłatnych współ
pracowników. Praktyka radziecka wyka
zuje, że sprawdzanie listów, interwencje, 
pomoc czytelników z powodzeniem speł
niają społecznicy. Swymi obowiązkami 
są bardziej przejęci — i mają więcej 
czasu niż pracownicy etatowi redakcji. 
Równocześnie nie ograniczana limitami 
zatrudnienia liczba współpracowników, 
zapewnia terminowe nadążanie za falą 
listów, których do redakcji radzieckich 
gazet wpływa bardzo dużo. Organy cen
tralne otrzymują 1.576 tys. listów, w tym 
Prawda •— 326 tys.. Izwiestia — 211 tys. 
O takich cyfrach nie może śnić żadna 
gazeta na świecie. Równocześnie załat
wienie tej lawiny przekracza możliwości 
dziennikarskich zespołów. 

W ZSRR czynione są również inne 
próby: organizuje się rady koresponden-
ckie, mające wgląd w plany gazety, usta
lające ramy akcji, rajdów i imprez. Prze
wodniczącym rady bywa dziennikarz za
wodowy, reszta to już aktyw społeczny, 
podzielony na sekcje — odpowiedniki 
działów redakcyjnych. Coraz częściej 

zleca się im w redakcjach całe kolumny, 
niekiedy nawet numery okolicznościowe. 

Ta forma działania wydawać się może 
najbardziej dyskusyjna. O ile bez za
strzeżeń przyjąć można inicjatywę 
w działach listów to sekcje — sobowtóry 
działów, wydają się nieco kontrowersyj
ne. Ze swego założenia nie mają być ko
piami działów, nie mają dublować eta
towego składu. W niektórych jednak wy
padkach, mimo wszystko, przypominają 
,,gabinet cieni". A nie o> to chodzi ini
cjatorom współpracy społecznej z prasą 
i radiem. 

Ciekawą natomiast formą pracy orga
nizatorskiej gazet są popularne już 
„piątki" literackie, wieczory nauki i tech
niki. Organizuje je pod firmą gazety, 
aktyw naukowy lub społecznicy-literaci. 
Cieszą się one dużym powodzeniem. 

Nowością jest także udział aktywu 
w „letuczkach" redakcyjnych, czyli ze
braniach zespołów oraz sesje wyjazdowe 
redakcji na wielkich budowach i w fa
brykach. Ponadto zaoczne szkoły ekono
miczne przy redakcjach prowadzone si
łami kolektywu społecznego, staże w re
dakcji, rady autorskie podpowiadające 
tematy, udział w kolegiach przodowni
ków pracy, naukowców, techników, dzia
łaczy. 

Ruch „dobrowolnych pomocników" 
prasy w ZSRR narasta z żywiołowrą siłą. 
Jakie są jego perspektywy? Autorzy 
zbioru przyznają, że sami dziennikarze 
odnoszą się do niego trochę nieufnie. 
W skrajnych wypadkach, słyszy się oba
wy, iż zapowiada on śmierć zawodu. 
Z całą odpowiedzialnością autorzy ko
rygują tego rodzaju przypuszczenia. 
Przeciwnie, oznacza on wzrost wyma
gań. Nie jest „odciążeniem" dziennikarzy 
od częśt'1 ich obowiązków redakcyjnych, 
a raczej ich pracę wzmaga: szeroki styk 
z aktywem wymaga wysiłków organiza
torskich. 

Końcowym akcentem zbioru przykła
dów nowej inicjatywy jest rzeczowe pod
sumowanie jego dotychczasowych wy
ników. Tu odczuwa się już syntetyzującą 
umiejętność wychwycenia zasadniczych 
cech przez dziennikarza zawodowego. 
Ten fragment zbioru w zestawieniu z po
przednimi przykładami, stanowi mimo
wolną ilustrację do całego wielkiego ru
chu uspołecznienia prasy i radia radziec
kiego. Rozdziały pisane przez aktyw ma
ją świeżość żywiołowego zapału. Koń
cowa analiza obrazuje udział w tym 
procesie dziennikarza zawodowego; jest 
syntezą i podsumowaniem działania ak
tywu. 

Zofia Lewartowska 
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KORESPONDENCI 

M. S. C z e r e p a c h ó w : MASSO-
WAJA RABOTA REDAKCJI — wy
kład, wyd. Uniwersytetu im. Łomo
nosowa, fakultet żurnalistyki, Mo
skwa 1961 г., s. 30. 

Działalność partyjnej prasy radzieckiej, 
rozwijała się zawsze na zasadzie leni
nowskiego założenia: masowości — 
stwierdza na wstępie autor opracowa
nia. Bez tego podstawowego oparcia nie 
mogłaby spełniać należycie swych funk
cji propagandysty, agitatora, organizato
ra. Prasa radziecka szczyci się tym, że 
wyraża interesy ludu, istnieje dla niego 
i pracuje przy udziale milionów obywa
teli. 

Ruch korespondencki w ZSRR wy
kształcił się już przez dziesiątki lat swe
go istnienia w silną armię aktywu. Co 
ciekawsze1 dla nas, którzy miewaliśmy 
w tej dziedzinie różne wyniki prób, ro
śnie z roku na rok liczba koresponden
tów, sięgająca w 1960 r. zawrotnej cyfry 
ponad 5 milionów rejestrowanych, ak
tywnych współpracowników różnych or
ganów. W tej sytuacji, nie mówiąc już 
o milionach listów od czytelników, tzw. 
praca masowa redakcji nabiera szcze
gólnego znaczenia. 

Czytając wykład M. Czerepachowa 
narzuca się odbiorcy polskiemu natrętne 
pytanie: w czym tkwiła różnica? Dla
czego niewątpliwa aktywność naszej 
prasy w dziedzinie form oddziaływania 
propagandowego załamywała się nie
uchronnie na zbiurokratyzowanym w du
żej mierze, mało elastycznym ruchu ko-
respondenckim? Dlaczego w ZSRR ma 
on tendencję rozwojową mimo nieuchron
nego' odsiewu i trudności organizacyj
nych? 

Systemy pracy z korespondentami — 
aktywem rozrzuconym po działach bran
żowych redakcji, nie odbiegają od zna
nych nam form kształcenia korespon
dentów. Praca zespołowa, kursy, szkole
nie, seminaria, więź z redakcją, indywi
dualny kontakt — tego próbowaliśmy 
i my. A jednak... 

Różnica tkwi zapewne w psychice od
biorcy i korespondenta radzieckiego, 
w t r a d y c j i prasowej, która ukształ
towała się przez lata radzieckiej wła
dzy. To co u nas wymagało1 i wymaga 
silnego nacisku, tam ma charakter spon
taniczny. Dowodem niech będzie choćby 
rozwój bezinteresownych form współ
pracy, eksperyment, który nie miałby 

u nas jeszcze szans rozwoju, choćby ze 
względu na trudności ze znalezieniem 
aktywu naprawdę bezinteresownego. 

Dziś udział robotniczych i chłopskich 
korespondentów w pracy aparatu redak
cyjnego przybiera kształty bardziej wy
raziste. Społeczne kolegia redakcyjne, 
rady korespondentów, działy nieetatowe, 
punkty korespondenckie — k> są inowa-
cje lat ostatnich. Rozrost ilościowy ak
tywu redakcyjnego staje się dla nas bar
dziej zrozumiały z chwilą, gdy zdamy 
sobie sprawę, iż np. rajd korespondentów 
czy tzw. przegląd osiągnięć to już zwy
czajowa forma pracy redakcji radziec
kich, oddana przez etatowców całkowicie 
w ręce społecznego aktywu. 

Niezależnie od różnic obiektywnych, 
dzielących model prasy radzieckiej 
i polskiej, ocenić należy z podziwem gi
gantyczną pracę włożoną przez dzienni
karzy radzieckich w dzieło umasowienia 
gazet. W myśl tezy Lenina „organ będzie 
żywy i życiowy wtedy, gdy na 5 kierują
cych i stale piszących literatów — przy
padnie 500 i 5 tysięcy robotników, nie 
literatów''. 

Tej idei prasa radziecka pozostaje 
zawsze wierna. (zl) 

TELEWIZJA 

LA TÉLÉVISION. Université Libre 
de Bruxelles — Institut de Sociolo
gie Solvay. Publié avec l'appui du 
Ministère de l'Instruction Publique. 
1961, s. 250. 

La Télévision zawiera prace związane 
z XXVIII Tygodniem Uniwersytetu 
w Brukseli, Instytutu Socjologii Solvay 
(21 do 26 marca 1960). 

Tydzień ten poświęcony został pro
blemom telewizji, której rola w nowocze
snym społeczeństwie — jak powiedział 
dyrektor Instytutu p. D o u c y , otwiera
jąc seminarium — wymaga stałej obser
wacji, i analizy jako zjawiska coraz in
tensywniej wkraczającego w dziedzinę 
badań, prowadzonych od paru lat przez 
socjologów. 

„Telewizja, nieznana tajemnica..." to 
tytuł krótkiej wypowiedzi przewodni
czącego seminarium, Rogera С 1 a u s s e, 
profesora uniwersytetu w Brukseli, dy
rektora ośrodka naukowego studiów tech
niki masowego rozpowszechniania. W ak
tualnej fazie swej młodej historii, tele-
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wizja nie uchyliła jeszcze rąbka wszyst
kich swych tajemnic, toteż nie wolno 
uznawać za definitywne rezultatów do
tychczasowych badań. Jako elementy 
utrudniające badania, R. Clausse przy
tacza np. niestałość audytorium, niecał
kowite jeszcze włączenie tego środka 
rozpowszechniania do obyczajów i przy
zwyczajeń codziennych, nieokrzepłe for
my struktury prawnej, administracyjnej 
i zawodowej, brak w telewizji specy
ficznego języka, niedostateczne i nie-
zorganizowane źródła, rywalizacja z pra
są, filmem i teatrem. 

Belgijski minister kultury Pierre 
H a i- m e 1 mówił na temat „Przyszłość 
telewizji w Belgii". W swym referacie 
zatrzymuje się oczywiście na trzech za
sadniczych zadaniach telewizji: b a 
wić, u c z y ć , i n f o r m o w a ć i rozpa
truje je w warunkach istniejących 
w Belgii, tzn. w warunkach niezupełnie 
typowych, ze względu choćby na fakt, 
że tak mały kraj musi nadawać dwa 
pełne programy telewizyjne w swych 
dwóch narodowych językach. Drugim 
czynnikiem, odróżniającym telewizję 
belgijską od innych telewizji jest to, że 
Belgia była zawsze i jest nadal terenem 
dużej wymiany doświadczeń. Przy czer
paniu tych doświadczeń od swych moż-
niejszych i dysponujących większymi 
środkami i tradycjami partnerów, tele
wizja belgijska winna dążyć do zacho
wania charakteru narodowego. Musi więc 
w pierwszym rzędzie dążyć do odkucia 
własnych cech zasadniczych, tego co 
można by nazwać „jej duchem"; musi 
znaleźć swój własny styl i stworzyć wła
sne tradycje. 

„Czy telewizja powinna być przedsię
biorstwem prywatnym czy państwo-
wym?" Na pytanie to odpowiada Fer
nand T e r r o u, dyrektor Francuskiego 
Instytutu Prasy przy uniwersytecie pa
ryskim, sekretarz generalny Międzyna
rodowego zrzeszenia studiów i badań 
informacji. Referent jest zwolennikiem 
telewizji państwowej. Zasadniczymi ele
mentami jego koncepcji są: 1) dominu
jący charakter publicznej działalności, 
i 2) fakt, że ta działalność nakazuje in
terwencję mniej lub bardziej rozległą 
w imię dobra publicznego. 

Referent podaje przykłady państw, 
w których telewizja znajduje się w rę
kach prywatnych i państw, gdzie jest 
ona w rękach państwa. A więc Sta
ny Zjednoczone, gdzie najsilniej re
prezentowane są telewizyjne przedsię
biorstwa prywatne. Nawet tam jednak 
trzeba było powołać specjalną instytu
cję: Federal Communication Commission 

(FCC), mającą bardzo szerokie upraw
nienia: od wydawania koncesji do czu
wania nad treścią i formami programu. 
W swym sprawozdaniu z kwietnia 
1952 r. FCC stwierdziła, że jeśli telewi
zja zachowa swój charakter czysto ko
mercyjny, nie spełni oczekiwanej od niej 
roli oświatowej. Z tego względu powo
łano w USA państwowe stacje eduka
cyjne. 

W Ameryce Łacińskiej telewizja rów
nież pozostaje w rękach prywatnych 
przedsiębiorców, ale podlega bardzo ści
słej kontroli państwa. 

W Europie notuje się niemal we 
wszystkich krajach dużą tendencję do 
kontroli państwowej w najszerszym tego 
słowa znaczeniu. Nawet tam, gdzie do
puszczono telewizję komercjalną, jak np. 
w Anglii czy Finlandii, telewizja pod
lega tak ścisłym przepisom i kontroli, 
że w pewnym sensie staje się organiza
cją publiczną. 

Te wszystkie przykłady i rozwój usta
wodawstwa w poszczególnych krajach 
skłaniają referenta do stwierdzenia, że 
telewizja tylko wtedy spełnić może swe 
zadania, jeśli ponad zyski i schlebianie 
gustom widzów, postawi interes pu
bliczny. 

Referat pt. „Otwarta droga do nau
ki", wygłoszony przez N. B a l a , za
stępcę dyrektora telewizji belgijskiej 
(program flamandzki), zajmuje się pro
gramem oświatowym, a właściwie od
powiedzią na pytanie, czy telewizja po
winna nadawrać programy naukowe. Po 
rozważeniu wszystkich cech charaktery
stycznych, predestynujących telewizję 
do' przekazywania telewidzom progra
mów naukowych wszelkich typów; po 
przestudiowaniu wszystkich zastrzeżeń, 
wysuwanych przez zwolenników stawia
nia na pierwszym miejscu rozrywki 
w programie telewizyjnym oraz po prze
analizowaniu programów telewizyjnych 
różnych krajów — referent dochodzi do 
przekonania, że telewizja przywiązuje 
coraz większą wagę do programów nau
kowych. Jasnym jest, że ogromne moż
liwości telewizji wykorzystane będą do
piero w dalekiej przyszłości. Pewnego 
dnia jednak, telewizja stworzy uniwer
sytet powszechny, o którym marzą pe
dagogowie. Mówi się wiele o demokra
tyzacji studiów —' oto jedna z metod, 
jeśli nie ta najlepsza. Nie jest za wcze
śnie na przygotowanie zmiany tej uto
pii, tej wizji — w rzeczywistość. 

Problem „Telewizji oświatowej 
w świecie" przedstawił H. R. C a s s i -
r e r , szef sekcji telewizyjnej w dziale 
informacji UNESCO. Na podstawie da-
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nych, które ze wszystkich zakątków 
świata wpływają do UNESCO, Cassirer 
daje przegląd programów oświatowych 
oraz stopnia zainteresowania nimi. Poza 
krajami wysoko rozwiniętymi, gdzie 
wszędzie wprowadzono programy oświa
towe, dające możność uzupełnienia wy
kształcenia, należy pamiętać o ogromnej 
liczbie krajów słabo rozwiniętych, gdzie 
telewizja ma przed sobą ogromne zada
nia. W krajach tych, przywykłych do 
manifestacji wizualnych, telewizja w nie
długim czasie stanie się nauczycielem 
o największej ilości uczniów. 

„Bilans pewnego doświadczenia: tele
turnieje i ich widzowie" — to temat wy
powiedzi P. B e l l e m a r e , realizatora 
RTF. Bellemare mówi o widzach telewi
zji francuskiej, którzy w turniejach szu
kają emocji, ale nie tylko emocji. Bio
rący udział w teleturnieju musi być mi
ły, budzić sympatię i podziw widza. 
A kto bierze udział w teleturniejach? 
Ludzie szukający zabawy, chcący popi
sać się przed rodziną i znajomymi, czę
sto ludzie żyjący w cleniu jakiejś sil
niejszej indywidualności. Następnie Bel
lemare omawia poszczególne turnieje 
i zasady, którymi kierować się musi pro
wadzący taką imprezę. 

Para socjologów francuskich, J. D u-
m a z e d i e r i A. R i p p e r t , omawia 
w referacie pt. ,,Telewizja a rozrywka" 
sprawę wpływu telewizji na życie i roz
rywki widzów. Na podstawie danych 
o ramowym planie programu telewizyj
nego oraz wyników przeprowadzonych 
ankiet, socjolodzy omawiają: przeciętny 
czas spędzany przed telewizorem; pro
cent widzów oglądających poszczególne 
typy programów; zmiany, jakie posia
danie telewizora wywołuje u przecięt
nego widza w korzystaniu z innych roz
rywek, jak kino, radio, widowiska spor
towe, teatr, spacery, lektura itp. 

„Zbieżności i rozbieżności radia i te
lewizji" — to temat wypowiedzi R. 
W a n g e r m e , zastępcy dyrektora dzia
łu muzycznego radia i telewizji belgij
skiej. Omawia oh sprawę rywalizacji 
między radiem a telewizją i zastanawia 
się nad możliwościami rozdziału zadań 
między tymi dwoma środkami masowe
go oddziaływania. Referent zastanawia 
się nad programami muzycznymi, infor
macyjnymi itd. 

Temat .,Prasa w walce z telewizją" 
jest przedmiotem rozważań J. K a y s e -
r a z Francuskiego Instytutu Prasy. Au
tor omawia szczegółowo wyższość tele
wizji nad prasą w pewnych dziedzinach 
i odwrotnie — przewagę słowa pisanego 
w innych. Czy te dwa środki informacji 

muszą konkurować ze sobą, czy też mo
gą egzystować na równych prawach jed
nocześnie? W krajach, gdzie środki in
formacji podlegają kompetencji organów 
państwowych, mogą one doskonale 
współżyć, natomiast w tych krajach, 
gdzie środki informacji wymykają się 
całkowicie lub częściowo spod kontroli 
państwa, muszą toczyć ze sobą walkę. 

J. L a m b o t t e , komentatorka tele
wizji brytyjskiej, omawia w swej wy
powiedzi sprawę kontaktu z widzami, 
oraz reakcji widzów na osobę spikera 
czy komentatora. Artykuł omawia 
wszystkie możliwości poznania reakcji 
widzów, a więc listy, krytyki prasowe, 
reakcje osobiste personelu w studio, 
kontakty własne, itp. 

Nad telewizją — jako środkiem ma
sowej informacji —• zastanawia się J. 
R e c h t , szef działu informacji i oświa
ty telewizji belgijskiej. Stara się on od
powiedzieć na pytanie: Czy informacja 
telewizyjna odpowiada podstawowym 
cechom informacji: prawdzie, obiekty
wizmowi itp. i jak spełnia swe zadania 
zawodowe: oryginalność, szybkość, zwię
złość i rozmaitość? 

Recht stwierdza, że środki finansowe 
oraz środki techniczne w żadnym typie 
programów nie odgrywają takiej roli jak 
w dziedzinie informacji. Informacja te
lewizyjna obudziła zainteresowanie in
formacją u ludzi, którzy tego zaintere
sowania nie mieli. Dała im możność bez
pośredniego kontaktu z największymi 
osobistościami świata współczesnego: po
litykami, filozofami, artystami, sportow
cami. 

Pendent do rozważań Kaysera jest re
ferat E. F u z z e l i e r a , profesora uni
wersytetu paryskiego, pt. „Walka kine
matografii z telewizją". Referent stwier
dza, że istnieje wiele dziedzin, w któ
rych kinematografia walczy z telewizją. 
Pierwszą, najoczywistszą dziedziną, jest 
konkurencja handlowa. W pierwszym 
okresie wydawało się, że telewizja za
bije kinematografię, ale powoli wyjaśniło 
się, że każda z tych dwóch sztuk ma 
swoje pole działania i swoje formy wy
razu. Fuzzelier przytacza szereg opinii 
słynnych reżyserów i realizatorów tele
wizyjnych (m. in. reż. Hanuszkiewicza), 
dotyczących specyfiki telewizyjnej, róż
nic pomiędzy telewizją a kinem, tea
trem itd. 

O młodzieży przed małym ekranem 
mówi Hilde T. H i m m e l w e i t , pro
fesor uniwersytetu londyńskiego. Prze
prowadzone wśród młodzieży szkolnej 
ankiety wykazały, że młodzież czyta 
w czasopismach właśnie te opowiadania, 
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które ogląda w telewizji, słucha w radio 
audycji np. quizowych, ogromnie popu
larnych w telewizji itd. Stwierdzono 
również, że młodzież szkolna znacznie 
później chodzi spać, że poświęca na oglą
danie programu telewizyjnego co naj
mniej dwie godziny dziennie. Wygospo
darowanie tego czasu wymaga oczywi
ście całkowitego przestawienia dotych
czas ustalonego porządku dnia. Zauwa
żono również, że programy telewizyjne 
wywarły duży wpływ na wybór zawodu 
czy dalszych studiów przez młodzież, 
kończącą szkołę średnią. 

Bernard B l i n , sekretarz generalny 
ośrodka studiów radia i telewizji fran
cuskiej omawia w swym referacie „Stu
dia i badania socjologiczne w dziedzinie 
telewizji". Ze względu na bardzo szeroki 
temat, Blin ogranicza się do omówienia 
socjologii kadr twórczych i realizacyj
nych telewizji, analizy treści programu, 
audytorium, socjologii reakcji i socjolo
gii ewolucji. 

Zagadnieniem: „Teatr i telewizja" zaj
muje się dyrektor telewizji włoskiej, 
Sergio P u g l i e s e . Referent dzieli pro
gram telewizyjny na trzy zasadnicze 
grupy: reportaże, dokumenty i fikcję. 
Reportaż według S. P u g l i e s e — to 
transmisja bezpośrednia jakiegoś wyda
rzenia, uwolniona od wszelkiego monta
żu kinematograficznego. Dokument — 
to wydarzenie kulturalne, historyczne, 
literackie, polityczne itd., stanowiące 
przedmiot transmisji zorganizowanej 
i stworzonej przez telewizję. Trzecia 
grupa — to widowiska telewizyjne cał
kowicie stworzone przez fantazję ich 
twórcy; widowiska, które nie są oparte 
ani na rzeczywistych wydarzeniach ani 
na dokumentacji, ale są owocem inwen
cji artystycznej, od komedii do drama
tu, od czystej muzyki do piosenki czy 
music-hallu. Tę trzecią grupę progra
mów telewizyjnych omawia Pugliese bar
dziej szczegółowo, bowiem programy te 
cieszą się największym zainteresowa
niem. 

Dyrektor kontaktów międzynarodo
wych radia i telewizji francuskiej, Jean 
d ' A r c y , mówi o „Telewizji i stosun
kach między narodami". Mimo ogrom
nie szybkiego wzrostu telewizji jest 
ona — zdaniem referenta — daleka jesz
cze od swego pełnego rozwoju. Jednakże 
już dzisiaj telewizja przyczynia się 
znacznie do obalenia barier dzielących 
kraje. Przyszłość należy do telewizji, 
oczywiście do takiej telewizji, przy któ
rej widz będzie mógł, tak jak to ma 
miejsce w radio, oglądać program we
dług własnego wyboru. 

Poszukiwania techniki idą w kierun
ku stworzenia telewizji bez granic, tele
wizji przekazywanej przy pomocy sate
litów. 

Referent jest zdania, że już obecnie 
nie można myśleć o telewizji narodowej, 
która ograniczałaby się wyłącznie do 
własnych programów. Pozbawiłoby to 
widzów możliwości oglądania ważnych 
wydarzeń politycznych czy aktualnych, 
dziejących się w innym kraju, ciekawych 
widowisk sportowych itd. To właśnie 
było powodem stworzenia Eurowizji. Re
ferent szczegółowo omawia zasady dzia
łania Eurowizji. Za największą prze
szkodę szerszego wykorzystywania pro
gramów innych krajów, uważa sprawę 
różnorodności języków. Dlatego też trze
ba dokonywać wyboru takiego progra
mu, w którym język nie stanowiłby za
sadniczej przeszkody lub taki, w którym 
sprawozdawca może wyjaśnić widzowi, 
co dzieje się na ekranie jego telewizora. 

Próby syntezy i podsumowania „Ty
godnia" dokonał Raymond R a v a r, se
kretarz generalny seminarium filmu 
i kinematografii Instytutu Socjologii 
i sekretarz „Tygodnia Telewizji". 

Zeszyt „La Télévision" kończy krótka 
informacja o telewizji w Stanach Zjed
noczonych, podana przez Betty В a z-
z i n, przewodniczącą międzynarodowego 
zrzeszenia kobiet w radio i telewizji, oraz 
kilka cyfr i zestawień, dotyczących zna
czenia ekonomicznego telewizji belgij
skiej. 

Krystyna Zebrowska 

OPINIA PUBLICZNA 

Annamaria S t e r n b e r g M o n 
t a i d i : LE ROLE DE L'OPINION 
PUBLIQUE DANS LA COMMU
NAUTÉ ATLANTIQUE. A. W. Syn-
hoff — Leyde, 1963, s. 291, 144 poz, 
b-graf. 

Celem książki, napisanej na zlecenie 
NATO *), jest ustalenie stosunku opinii 
publicznej krajów członkowskich Paktu 
Atlantyckiego wobec tej organizacji, 
wykazanie, w jakim stopniu zaangażo
wała ona uczuciowo obywateli tych kra-

*) North Atlantic Treaty Organisation, 
pakt wojskowy, zawarty w 1949 r. przez An
glię, Belgię, Danię, Francję, Holandię, Islan
dię, Kanadę, Luksemburg, Norwegię, Portu
galię, Włochy ł USA. W 1952 r. przyłączyła 
się Grecja i Turcja, w 1956 — NRF (przyp. 
red.). 
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jów i jak reaguje na nią opinia pu
bliczna. 

W rezultacie, studium to, ujawniając 
stan uświadomienia opinii publicznej 
o wartościach, potrzebach, celach i za
daniach NATO, ma stanowić podstawę 
do właściwego ustawienia propagandy 
tej organizacji w poszczególnych krajach 
członkowskich. 

Materiały do swej książki, autorka — 
stypendystka NATO — uzyskała drogą 
osobistych badań w krajach członkow
skich, wykorzystując odpowiednią lite
raturę, udostępnione jej materiały an
kietowe, statystyczne i archiwalne, oraz 
przeprowadzając szerokie wywiady. 

Książka składa się z trzech części. 
Całość uzupełnia spis literatury, na którą 
składa się 88 tytułów książek w językach 
francuskim, angielskim i niemieckim, 
oraz 56 dokumentów. 

Przedmowa poświęcona jest atmosfe
rze, w jakiej narodziło się NATO, które 
autorka określa jako okres panowania 
absolutnych ideologii, narzucających się 
osobowości człowieka, całkowicie ją ab
sorbujących. Powstały one w wyniku 
II wojny światowej i doprowadziły do1 

skrystalizowania dwubiegunowego ugru
powania sił, z których jedną jest „Wspól
nota Atlantycka" określona czynnikami 
strategicznymi i militarnymi, krańcowo 
różniąca się swą ideologią od idoelogii 
obozu socjalistycznego. Jest to okres 
tzw. zimnej wojny, w której równowagę 
utrzymuje niszczycielska potęga atomu. 

Wiele uwagi poświęca tu autorka sto
sunkom między Europą a Ameryką w ra
mach NATO. Ich cechą charakterystycz
ną są stałe wzajemne nieporozumienia 
mające swe źródło w sprzecznościach 
interesów, m. in. w Azji i Afryce. Koń
cząc przedmowę, autorka omawia de
waluację współczesnego języka politycz
nego, operującego' tylko sloganami, 
które — przy pierwszej próbie anali
zy — okazują się zupełnie beztreściowe. 
Stwierdzenie to ilustruje próbką wywia
du politycznego. 

W części pierwszej swej książki au
torka zajmuje się, w dość zresztą żmud
nym wywodzie, ustaleniem definicji ter
minu „opinia publiczna". Zwraca przy 
tym uwagę, że roizbiór tego terminu 
wskazuje na jego bardzo skomplikowany 
charakter: „opinia" jest bowiem poję
ciem subiektywnym, a „publiczna" 
obiektywnym. Zbierając, zestawiając, 
porównując i komentując zatem wszel
kie znane określenia i przyjmując, że 
jednostka reaguje odmiennie sama, 
a inaczej jako członek ugrupowania, 
uważa, że opinia publiczna jest średnią 

tendencją indywidualnych i wzajemnych 
zależności pomiędzy nimi. 

W dalszym ciągu autorka omawia 
„oficjalną" i „podziemną" opinię pu
bliczną. Interesujące są też jej uwagi 
odnośnie sondowania opinii publicznej 
drogą wyrywkowych wywiadów, choćby 
w środowiskach pozornie najbardziej 
reprezentatywnych, uważając np. wyniki 
instytutu Gallupa za bardziej zawodne 
niż się to ogólnie sądzi. 

Swoje rozważania na temat czynni
ków wpływających na formowanie się 
opinii publicznej w świecie zachodnim 
i środków, jakimi się ona wypowiada, 
autorka poprzedza uwagami na temat 
znaczenia propagandy i jej wpływu na 
opinię publiczną. Jej studia nad propa
gandą sięgają czasów starożytnych, skąd 
podaje cały szereg interesujących fak
tów stwierdzając, że siła propagandy 
wzrastała wraz z rozwojem techniki i że 
najważniejsze wydarzenia w historii ro
zegrałyby się zupełnie inaczej bez czyn
nika propagandy. Analizując warunki 
współczesnego życia, autorka dochodzi 
do dość absurdalnego wniosku, że czło
wiek żyjący w gromadzie, czuje się 
w niej osamotniony, a to z kolei zmusza 
go jednak do szukania oparcia w grupie, 
gdzie znowu poddawany jest naciskowi 
propagandy. Gromada, masy, są — we
dług słów autorki — w swych reakcjach 
instynktowne i działają (bez względu 
na poziom poszczególnych jednostek) 
z dziwnym prymitywizmem, z łatwo
wiernością oraz w oparciu o najelemen-
tarniejszą tylko logikę. 

Znamienny jest, dokonany przez au
torkę podział „odbiorców" propagandy 
na 3 grupy: 

— z w o l e n n i k ó w , których trzeba 
utrzymać w ich przekonaniach przez 
dawkowanie ciągle nowej tematyki przy 
powtarzaniu starych sloganów; 

— w a h a j ą c y c h s i ę (najbardziej 
podatny materiał na propagandę), co do 
których należy stosować najbardziej sub
telne i wyrafinowane metody; 

— w r o g ó w , których sympatię na
leży pozyskać za wszelką cenę, nie co
fając się nawet przed podstępem i pod
ważaniem autorytetu. 

Ogólnie przyjmuje się, że każdy na
ród ma odrębne cechy charakteru, pre
destynujące go do takich czy innych me
tod propagandowych. Część tę kończą 
rozważania nad czynnikami formującymi 
opinię publiczną i nad środkami, jakimi 
się ona wypowiada. Cała ta partia książ
ki z jej sformułowaniami i receptami na 
pewno wzbudzi u czytelnika tyle samo 
zainteresowania, co zastrzeżeń i sprzęci-
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wów. Jest ona jednak warta uwagi 
i prowokuje do studiów nad poruszonymi 
zagadnieniami, w których autorka czuje 
się swobodnie, zdradzając, jeśli nie wła
sne poglądy, to doskonałe oczytanie. 

W drugiej części omówione są kolej
no poziom i znaczenie opinii publicznej 
i siły środków propagandy w poszcze
gólnych państwach członkowskich NA
TO według podziału geograficznego, na: 

— Europę Płn. (Norwegia, Dania, Is
landia), 

— Europę Zach. (Francja, Anglia, 
NRF, Włochy, Benelux, Portugalia), 

— Europę Płd. Wsch. (Grecja, Turcja), 
— Amerykę (St. Zjednoczone, Ka

nada). 
Autorka przedstawia tu panujące 

w tych krajach systemy polityczne, cha
rakteryzuje sylwetki przywódców pań
stwowych, omawia układ sił poszczegól
nych partii i ich wzajemne rozgrywki 
01 władzę i zajmuje się istniejącymi 
środkami propagandy, podając nawet, 
jeśli chodzi o prasę, nastawienie po
szczególnych dzienników i wysokość ich 
nakładów. Jest to część książki O' war
tości poniekąd encyklopedycznej. 

W trzeciej części A. Montaldi zasta
nawia się, w jakim kierunku powinna 
iść polityka propagandowa NATO, aby 
wzmocnić swą wagę i siłę. Wydaje się 
jej zatem konieczne: 

— ożywienie ekspansji propagando
wej w krajach niezaangażowanych 
i słabo rozwiniętych, w których atrak
cyjność ideologii komunistycznej i po
tencjału gospodarczego ZSRR jest 
ogromne; 

— uspokojenie NRF w tendencjach 
rewiz j onistycznych ; 

— zapewnienie Francji właściwej roli 
w NATO, o jaką się upomina, a której 
nie posiada; 

— docenienie wpływów komunistycz
nych we Włoszech; 

r— bezwzględne podniesienie warun
ków życia i rozwoju w krajach gospo
darczo zacofanych, nawet kosztem inte
resów krajów członkowskich Paktu; 

— jak najszybsze dorównanie krajom 
Paktu Warszawskiego w rozwoju i pro
dukcji broni konwencjonalnej, szczegól
nie wo'bec faktu znikomego prawdopo
dobieństwa użycia broni nuklearnej. 

W części tej znajdują się również cie
kawe opinie publiczne na temat zaan
gażowania się poszczególnych państw 
w sprawy NATO i jego popularności. 
Nie wypadają one zbyt pozytywnie dla 
tej organizacji; prawie Vs wypowiadają

cych się zdradza albo brak wiadomości, 
albo brak sądu na ten temat. 

Wbrew temu, czego czytelnik mógłby 
oczekiwać, zwabiony oryginalnością ty
tułu i znaną klarownością języka fran
cuskiego, książka, napisana z niezwykłą 
pedanterią — nuży. Autorka zgromadziła 
wprawdzie bardzo obfite i bogate mate
riały, ale czytaniu towarzyszy stały nie
dosyt: szuka się podsumowań i wnio
sków, do których jednak czytelnik musi 
dochodzić sam. Jest to wprawdzie me
toda nowoczesna, ale raczej źle zasto
sowana przy tego rodzaju publikacji. 
Praca wydaje się mało przejrzysta także 
z powodu monotonnego układu tekstu, 
czego można było uniknąć stosując po
dział na mniejsze jednostki (tytuły, pod
tytuły, punkty). 

Oczywiście z natury rzeczy praca ta 
jest tendencyjna, prozachodnia. Ton 
książki jest jednak umiarkowany, poja
wiające się w tekście porównania Wscho
du i Zachodu spokojne, jakkolwiek nie 
zawsze trafne. Mimo to, autorka zdra
dza w wielu wypowiedziach dojrzałość 
polityczną i realizm. Dla przykładu war
to tu przytoczyć ze str. 263 jej wypo
wiedź odnośnie naszych granic: ,....stwier
dzanie niesprawiedliwości linii Odra-
Nysa jest pozbawione sensu... odnarodo-
wienie tej strefy, w większości niemiec
kiej, było bolesną konsekwencją, którą 
została spłacona zbrodnicza działal
ność — wyniszczenie narodu [polskiego 
domyślnie]...". 

Z polskich czytelników książka ta za
interesuje na pewno dziennikarzy i hi
storyków, dla których będzie kopalnią 
nieoczekiwanych często wiadomości 
o krajach członkowskich NATO, tym 
bardziej, że jest oparta na najnowszych 
i najaktualniejszych badaniach. Socjolog 
zwróci uwagę na formę ankiet i stawia
nych pytań — budowanych bardzo pre
cyzyjnie i sondujących nawet odcienie 
w „przekonaniach ankietowanych osób". 

Jan Piątkowski 

DZIENNIKARZ A PRAWO 

ESSENTIAL LAW FOR JOURNA
LISTS pod redakcją L. С J. Mc-
N a e, wyd. drugie London 1963 Sta
ples Press, s. 316. 

Jedną z istotnych przesłanek prawidło
wego wykonywania przez dziennikarzy 
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ich działalności zawodowej, a w szcze
gólności istotną przesłanką skuteczności 
interwencji dziennikarskiej, jest uświa
domienie sobie przez dziennikarza przy
sługujących mu w ramach danego sy
stemu prawnego przywilejów, swobód 
i uprawnień. A równocześnie — znajo
mość ustanowionych przez prawo zaka
zów i nałożonych na dziennikarza obo
wiązków, których przekroczenie, względ
nie niedopełnienie, może ściągnąć na 
niego, jak również na reprezentowane 
przez niego pismo sankcje prawne. 

Mając na uwadze powyższe cele, po
cząwszy od roku 1953 działający w W. 
Brytanii Ośrodek Kształcenia Dziennika
rzy (National Council for the Training 
of Journalists) prowadzi koresponden
cyjny kurs prawa, w którym dąży do 
zapoznania dziennikarzy brytyjskich 
z tymi zagadnieniami prawnymi. Mate
riały z wykładów na kursach organizo
wanych przez Ośrodek zostały opubliko
wane w roku 1954 i ostatnio w roku 1963 
(po uprzednim ich rozszerzeniu przez 
uwzględnienie odrębności systemu praw
nego Szkocji oraz ostatnich zmian obo
wiązujących przepisów). 

Ze względu na zawarty w niej mate
riał — książkę można podzielić na 
4 części: 

Część I poświęcona jest tematyce 
O' charakterze ogólnym, a przede wszyst
kim zapoznaniu czytelnika z ogólnymi 
zasadami funkcjonowania sądownictwa 
brytyjskiego. Po wyjaśnieniu miejsca 
prawa zwyczajowego (common law) 
w systemie prawa brytyjskiego i prawo
twórczego charakteru wyroków sądo
wych tzw. precedensów (case law) na
stępuje dokładne przedstawienie (rozdz. 
II i III) struktury i hierarchii sądownic
twa w sprawach cywilnych i karnych 
zarówno angielskiej, jak i znacznie się 
od niej różniącej struktury sądownictwa 
szkockiego. 

Część I zamykają (rozdz. IV) uwagi 
na temat wykonywania zawodu praw
nika w W. Brytanii, a w szczególności 
co do hierarchii sędziów i zasad ich mia
nowania oraz uwagi odnośnie zawodu 
adwokata, organizacji i szczebli adwo
kackich (sollicitors and barristers). 

W części II omówione zostały prawne 
ograniczenia swobód dziennikarskich, 
wprowadzone ze względu na interes wy
miaru sprawiedliwości i ochronę po
rządku publicznego. Chodzi tutaj o: 

a) Zagadnienie dopuszczalności udzia
łu dziennikarzy we wszystkich stadiach 
rozprawy sądowej oraz ograniczeń, ja

kim podlegają w tym względzie 
W związku z dość różnorodnym uregu
lowaniem tej sprawy przez procedurę 
brytyjską dopuszczalność dziennikarzy 
w rozprawie omówiona jest (Rozdz. V) 
oddzielnie dla poszczególnych instancji 
sądowych. Osobny rozdział (VI) poświę
cony jest ze względu na jego doniosłość 
w praktyce zagadnieniu uczestnictwa 
samorządu dziennikarzy w obradach par
lamentu brytyjskiego oraz w obradach 
organów samorządu terytorialnego. 

b) Kwestię dopuszczalności publiko
wania w prasie sprawozdań z sal sądo
wych, jak również sprawozdań z obrad 
parlamentu i innych instytucji publicz
nych. Ograniczenia sprawozdań z dzia
łalności wyżej wymienionych instytucji 
omówione zostały (rozdz. VII) w nastę
pujących grupach: 1) ograniczenia ze 
względu na interes wymiaru sprawiedli
wości i powagę sądu, 2) tajemnicę pań
stwową, 3) względy moralności, 4) inte
res rodziny, a w szczególności dobro ma
łoletnich dzieci. 

Problematyka zawarta w części III 
dotyczy prawnych aspektów odpowie
dzialności dziennikarza z tytułu zniesła
wienia. Zagadnieniu temu, jako nastrę
czającemu najwięcej problemów praw
nych, a zarazem występującemu najczę
ściej w praktyce, poświęconych zostało 
aż 8 rozdziałów (IX—XVII). Po omó
wieniu kilku najbardziej typowych wy
padków, stanowiących podstawę pocią
gnięcia dziennikarza do odpowiedzialno
ści z tytułu zniesławienia (rozdz. IX— 
XIV), następuje rozpatrzenie wszelkich 
(w liczbie 12) sposobów obrony dzienni
karza przeciw temu zarzutowi. Oddziel
ny rozdział poświęcono zagadnieniu 
roszczeń pieniężnych tytułem odszkodo
wania za zniesławienie. Część III koń
czy bardzo dokładne omówienie (rozdz. 
XV i XVI) obowiązującego w Anglii 
i Szkocji ustawodawstwa stanowiącego 
podstawę do występowania ze skargami 
z tytułu zniesławienia, jak również omó
wienie wynikającego z tego ustawo
dawstwa zakresu swobód dziennikar
skich. 

Część IV poświęcona jest przede 
wszystkim prawom autorskim dzienni
karza. Po wyjaśnieniu (rozdz. XVII) za
kresu i charakteru tych praw przedsta
wione są najczęściej spotykane wypadki 
ich naruszenia oraz sposoby i możliwo
ści dochodzenia przez dziennikarzy 
swych praw, a zwłaszcza występowania 
z roszczeniami odszkodowawczymi. 

Oprócz tego w części IV znajdujemy 
jeszcze krótkie omówienie (rozdz. XVIII) 
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ograniczeń swobód dziennikarskich wy
nikających z przepisów o tajemnicy 
państwowej oraz kilka uwag (rozdz, 
XIX) na temat statusu prawnego ogło
szeń reklamowych. 

Zalety książki polegają przede 
wszystkim na szczegółowym, a zarazem 
bardzo zwięzłym i uproszczonym (przez 
co dostępnym również dla nieprawników) 
przedstawieniu całokształtu przepisów 
prawnych normujących zagadnienie dzia
łalności dziennikarskiej w W. Brytanii. 
Praca nie ogranicza się tylko do omówie
nia treści samych przepisów. Korzysta
jąc z bardzo bogatego w tej materii 
orzecznictwa sądowego, stara się równo
cześnie przedstawić działanie tych prze
pisów w praktyce, a w szczególności 
stara się przedstawić wypadki, gdy po
trzeby życia niekiedy w znacznym 
stopniu zmieniają literę prawa. Dzięki 
przyjęciu takiej metody czytelnik po 

zapoznaniu się z książką uzyskuje peł
ny obraz praw i swobód, jak również 
ograniczeń, jakim podlega w praktyce 
działalność współczesnej prasy brytyj
skiej. 

Aleksander Lichorowicz 

PODRĘCZNIK 

R. S. R ü s s e l , A. T. T u r n -
b u l l : INDUSTRIAL AND BUSI
NESS JOURNALISM, Chilton Co. 
Book Division, Publ. Philadelphia 
and New York, 1961, X nib 4- 402 
str. 

Książka pomyślana jest jako uzupełnia
jący podręcznik dla tych studentów 
szkół dziennikarskich, którzy mają za
miar poświęcić się redagowaniu i wyda
waniu czasopism fachowych z dziedziny 
przemysłu i handlu. Stąd też w dziele 
tym kładzie się duży nacisk na rolę. jaką 
czasopisma te odgrywają w życiu eko
nomicznym USA, reprezentowanym 
przez wielki kapitał — przedsiębiorstwa 
produkcyjne, usługowe i handlowe. Jest 
ona przystosowana do ustroju, którego 
USA są największym w świecie przed
stawicielem i w tym też duchu ma 
przygotowywać młodych adeptów tego 
typu dziennikarstwa do zawodu. 

Omawiany w książce rodzaj dzienni
karstwa nie znajduje pełnego odpo
wiednika w polskich warunkach, cho
ciaż istnieją liczne publikacje i perio
dyki zbliżone charakterem, ale różniące 

się skalą wydawniczą. Do nich należą 
takie polskie czasopisma, jak np. Nafta, 
wydawnictwa techniczne NOT, Księgarz, 
różne biuletyny informacyjne wielkich 
zakładów przemysłowych i instytucji 
badawczych. Dla redaktorów tego ro
dzaju czasopism fachowych książka ta 
może być pożyteczna także i na naszym 
gruncie. 

Do jakiego stopnia ten typ publika
cji, stanowiący w USA swoistą, bardzo 
rozwiniętą gałąź pracy, musi być opła
calny, niech świadczy najlepiej fakt, że 
w 11 tysięcy ukazujących się tam czaso
pism inwestuje się rocznie bilion dola
rów. 

Książka napisana jest zwięźle i przej
rzyście. Każdy rozdział, poświęcony jed
nemu zagadnieniu ma krótkie wprowa
dzenie w temat, a następnie zagadnienie 
to omówione jest szczegółowo, punkt po 
punkcie; zaś przy końcu rozdziału znaj
duje się cały szereg pytań, których prze
robienie ma ułatwić studentowi opano
wanie materiału. 

Autorzy omawiają w kolejności czaso
pisma, od dziennika do miesięcznika, we
wnątrzzakładowe — przeznaczone dla 
pracowników, udziałowców i komisan
tów oraz inne — przeznaczone dla klien
tów. Istnieją też czasopisma kombino
wane, zawierające zarówno informacje 
dla jednych, jak i dla drugich. Autorzy 
przedstawiają zarys rozwojowy tych 
wydawnictw, których początki sięgają 
1840 г., ich tematykę znaczenie ich 
nazw, format, częstotliwość wydawania 
i sposób rozprowadzania. 

W dalszej części mamy przegląd pro
blemów czysto warsztatowych jak pla
nowanie produkcji numeru i współpraca 
redaktora z drukarnią, wybór i szczegó
łowe omówienie technik drukarskich, 
projektowanie układu graficznego, ba
dania ankietowe rynku czytelniczego. 
Osobny rozdział autorzy poświęcili cza
sopismom branżowym przeznaczonym 
dla przemysłowców, ludzi interesu i róż
nych zawodów. Omawia się tu szczegó
łowo zagadnienia organizacyjne i finan
sowe tego rodzaju publikacji, ich rekla
mę i dystrybucję. 

Ostatni rozdział ujmuje wszelkie pro
blemy prawne, jakie mogą się nasunąć 
w pracy redakcyjnej. Książkę uzupeł
niają przypisy, zawierające propozycje 
ćwiczeń praktycznych dla studentów 
z całości materiału w niej zawartego, da
lej obowiązki i odpowiedzialność wydaw
cy oraz redaktora, zasady etyki zawodo
wej, stosunek do czytelników, klientów, 
pracowników, udziałowców i państwa. 
Na koniec bibliografia i szczegółowy in-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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deks poruszanych zagadnień. W ten spo
sób autorzy wyczerpują całość zagad
nień, jakie mogą się nasunąć w pracy 
wydawniczej i redaktorskiej. 

Jak już wspomnieliśmy, książka mo
że być przykładem doskonałego, nie
zwykle rzetelnego, treściwego opracowa
nia. Oczywiście nie wszystko może tu 
zainteresować polskiego czytelnika. Są 
jednak partie, które zasługują na uwagę. 
Do takich należy np. ta część książki, 
która ujmuje zasady doboru materiału 
tekstowego i układu graficznego na 
stronie. Warto prześledzić ten rozdział. 
Autorzy kładą szczególny nacisk na to, 
aby w czasopismach tzw. employee pu
blications, czyli wewnątrzzakładowych 
nie ograniczać się do jednostronnych fa
chowych informacji, ale uwzględniać 
także szersze zainteresowania czytelni
ków. 

Oto przykładowe ujęcie procentowe 
składu treści numeru: 

— sprawy firmowo-zawodowe — 45% 
ogółu treści; 

— wiadomości z życia osobistego pra
cowników: urodziny, śluby, zgony, awan
se, przesunięcia personalne, osiągnięcia, 
wyróżnienia — podane zawsze krótko 
i rzeczowo z pominięciem tzw. łatwego 
humoru i tanich efektów — 15%; 

— wiadomości sportowe (niezawod
nie interesujące mężczyzn) — 10%; 

— wydarzenia i aktualności związane 
z życiem załogi (reportaże, migawki 
z wycieczek krajoznawczych i facho
wych, ciekawsze hobbies i zaintereso
wania pracowników) — 15%; 

— sprawy kobiece (porady, moda, hi
giena, kosmetyka, dom, wychowanie 
dzieci) — 10%; 

— głosy czytelników (dyskusje, wy
jaśnienia, odpowiedzi na listy) — 5%. 

Aby ułatwić realizację takiego progra
mu opracowano ciekawe formularze, 
które autorzy przytaczają. Podkreśla się 
z naciskiem, aby czasopisma informo
wały pracownika na bieżąco, co dzieje 
się na terenie zakładu pracy. 

W czasopismach tzw. customer publi
cations, czyli przeznaczonych dla klien
ta w najszerszym znaczeniu (handel, 
rzemiosło, wolne zawody, współpracujące 
zakłady przy wiązanej produkcji itp.) 
na pierwszy plan wysuwa się fachowa, 
aktualna informacja z danej dziedziny 
produkcji oraz reklama i popularyzowa
nie własnych wyrobów. Tym sprawom 
należy •— według autorów — poświęcić 
maksimum miejsca. 

W osobnym rozdziale omawia się ty
powo warsztatowe problemy pracy wy
dawniczej; bardzo ciekawe są tu wyja

śnienia technicznych terminów drukar
skich. Ich przyswojenie czytelnikowi 
polskiemu ze względu na przyszłe lek
tury wydaje się godne uwagi. Tu zapo
znajemy się także z problemami łama
nia numeru i z podanymi niezwykle 
szczegółowo objaśnieniami różnych tech
nik drukarskich i całej drogi od ręko
pisu do gotowego numeru. 

Wśród tych znanych wiadomości znaj
dujemy ciekawy sposób przeprowadza
nia korekty, nieco odmienny niż u nas. 
Korektę przeprowadza się mianowicie 
wprost na tekście, a nie na marginesie; 
przynajmniej taki sposób, o ile to tylko 
możliwe, jest zalecany. Są też różnice 
w samym znakowaniu w porównaniu 
z naszym systemem. 

Na innym miejscu dużo uwagi poświę
cono ilustracji i jej roli w podniesieniu 
atrakcyjności tekstu, przytaczając kilka
krotnie znane i u nas powiedzenie, że 
dobra ilustracja warta jest tysiąca słów, 
natomiast kiepska nie warta jest nawet 
tych słów, którymi trzeba ją objaśniać. 
Autorzy kładą nacisk na wyczucie siły 
wyrazu ilustracji, która zawsze powinna 
uzupełniać tekst i jak najbardziej an
gażować uwagę czytelnika. Ilustracja, 
niezależnie od tego, czy to będzie zdję
cie, rysunek techniczny czy wykres mu
si być prosta, jasna i bezwzględnie czy
telna. 

W wyborze materiału ilustracyjnego 
decyduje wyczucie redaktora, który musi 
pamiętać, jak łatwo dobra fotografia 
zdobywa czytelnika. Idealnym i bezkon
kurencyjnym przykładem umiejętnego 
operowania materiałem fotograficznym 
jest według autorów Life. 

W części poświęconej projektowaniu 
i układowi graficznemu pisma mówi się 
o takich zagadnieniach jak wybór forma
tu w zależności od roli, jaką ma speł
niać czasopismo oraz o znaczeniu margi
nesu i białej niezadrukowanej powierzch
ni, jako kompozycji graficznej strony. 
Zaleca się osiąganie takiego funkcjonal
nego układu, aby czytelnik nie gubił się 
w labiryncie tytułów i tekstów. Punk
tem wyjścia przy układaniu strony po
winien być kierunek od lewej do prawej 
i od góry do dołu, zgodnie z natural
nym kierunkiem czytania. Słowem pożą
dane cechy dobrego układu graficznego 
to prostota, równowaga i harmonia. 

W książce znajduje się wiele cieka
wych przykładów atrakcyjnych kompo
zycji tekstu, co bodaj najbardziej zain
teresowałoby polskiego' czytelnika. 

Jan Piątkowski 
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FILM 

LE CINÉMA, FAIT SOCIAL. 
XXVIIe Semaine Sociale Universi
taire du 20 au 25 avril 1959 Edi
tion: Université Libre de Bruxel
les — Institut de Sociologie Solvay, 
Bruxelles 1960. Str. 292. 

Z inicjatywy Instytutu Socjologii fun
dacji Solvaya zorganizowano w Brukseli 
z wiosną 1959 r. tzw. „tydzień społeczny". 
Ten XXVII-my z kolei cykl wykładów 
poświęcony był tym razem filmowi, jako 
zjawisku społecznemu. 

Dążąc do możliwie wszechstronnego 
omówienia tematu zaproszono do współ
pracy, obok naukowych pracowników 
Instytutu, wykładowców z uniwersyte
tów belgijskich i francuskich, z instytu
tów zajmujących się sztuką filmową oraz 
działaczy i krytyków filmowych. 

W rezultacie otrzymaliśmy obszerny 
materiał dwudziestu kilku referatów, 
który może być przyczynkiem, dla bada
czy X Muzy we współczesnym społeczeń
stwie. Nie wszyscy prelegenci starali się 
poruszać problemy o znaczeniu bardziej 
ogólnym. Szereg odczytów może służyć 
jedynie jako materiał porównawczy, 
gdyż omawia partykularne problemy 
filmu belgijskiego. 

Na zwrócenie uwagi zasługuje referat 
M. P. L o u y e t ' a pt. „De quelques pro
blèmes actuels et à venir de la télévi
sion". Omawia on zjawisko telewizji, 
jako nowego środka informacji społecz
nej. Zagadnienie to nie może być — 
zdaniem autora — rozpatrywane w ode
rwaniu od dotychczas znanych środków 
informacji. Ekspansja telewizji nie ogra
nicza się bowiem do dziedziny filmu. 
Wkracza też na tereny zagwarantowane 
dotąd dla radia, teatru, prasy i książki, 
a nawet kabaretów i wszelkiego rodzaju 
imprez estradowych. Niemniej konflikt 
zarysowuje się najwyraźniej w zetknię
ciu telewizji z kinematografią. 

W krajach socjalistycznych nie przy
biera on tak ostrych form, gdyż podło
żem walki konkurencyjnej nie są pro
blemy ekonomiczne. Te ostatnie przewi
jają się zresztą jako swoiste „memento 
mori" poprzez większość zamieszczonych 
w tomie tekstów. Mogą one zaintereso
wać chyba niewielką grupę specjalistów 
związanych bezpośrednio z eksportem 
polskich filmów za granicę. 

Natomiast większe zainteresowanie 
winien wzbudzić referat prof. M. R. 

C l a u s s e ' a (L'actualité cinématogra
phique dans l'effort d'information), ana
lizujący zagadnienie „dziennika filmowe
go", jako środka informacji o podstawo
wym znaczeniu. Sam fakt, że kronikę 
filmową ogląda co tydzień w skali świa
towej około 200 milionów widzów po
siada niewątpliwą wymowę społeczną. 
Umiejętnie dobrany tekst komentarza 
wraz z odpowiednim montażem obrazu 
może mieć kapitalne walory dydak
tyczne. 

Informacja „dziennika" nie może być 
chaotyczna, powinna natomiast być 
zwięzłym i uporządkowanym zestawie
niem faktów. Komentarz w połączeniu 
z rzuconym na ekran obrazem działa 
bez porównania bardziej sugestywnie 
niż słowo pisane. Semantyka tekstu zilu
strowana i wzmocniona wizualnie za
wiera na pewno więcej ekspresji. Kom
pozycja i trafnie wypunktowany ładu
nek emocjonalny narzucają widzowi 
właściwą interpretację przedstawianego 
zdarzenia, pozwalają na przekazanie 
mu syntetycznej wiedzy o danym zjawi
sku. Półmrok i cisza sali kinowej umoż
liwiają maksymalną koncentrację inte
lektualną odbiorcy, O' wiele większą, 
niż miało by to miejsce nawet u naocz
nego świadka wydarzenia. 

Omówione wyżej cechy „dziennika 
filmowego" mogą być wprawdzie wyko
rzystane celowo dla zdeformowania in
formacji, niemniej dążenie do pozyska
nia jak największego kręgu odbiorców 
niezależnie od narodowości, wieku, płci 
i przekonań stanowi pewien hamulec 
dla tych tendencji. 

Do podobnych wniosków dochodzi 
M. G. C o h e n - S e a t (Perspectives et 
exigences d'une recherche scientifique 
interdisciplinaire appliquée au cinéma), 
a także M. A. D e 1 v a u x, który zajął 
się zagadnieniem filmu, jako środka 
oświaty i nauki (Principes et méthodo
logie de l'enseignement du cinéma). Za
pewne zainteresuje naszych pedagogów 
fakt założenia w Londynie Society for 
Education in Film and Television, jak 
i niektóre spostrzeżenia autora dotyczące 
percepcji filmu przez najmłodszego wi
dza. Twierdzi on na przykład, że dziecko 
do lat sześciu utrwala w pamięci jedynie 
kilka oderwanych obrazów, nie rozumie
jąc jednak całego mechanizmu anegdoty. 
Dużą wagę przywiązuje on do działalno
ści klubów filmowych, zrzeszających 
w Belgii w 200-tu klubach około 100 ty
sięcy członków. 

Na zakończenie należy nadmienić, że 
szereg informacji zamieszczonych w spra
wozdaniu z XXVII-ego tygodnia społecz-

11* 
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nego uległo pewnej dezaktualizacji jako 
że zawiera ono wypowiedzi sprzed około 
czterech lat. Tym też można tłumaczyć 
nie zawsze odkrywcze stwierdzenia auto
rów. 

Zbigniew Wyszyński 

i FILM 

CINÉMA UNIVERS DE L'AB
SENCE? Le sort de la personne dans 
l'oeuvre filmique. Édition: Presses 
universitaires de France — 1960 Col
lection „Nouvelle Recherche"; — 
Etudes et Essais publiés sous la Di
rection de Georges Hahn, s. 198. 

Książka ta zajmuje się omówieniem zja
wiska socjologicznego, jakim jest kino, 
z punktu widzenia reprezentantów róż
nych środowisk i zawodów. W części 
pierwszej zabierają głos ludzie zajmują
cy się „konsumpcją" utworów filmowych 
(Le cinéma et ceux qui y vont), w dru
giej — przedstawiciele świata produkcji 
(Le cinéma et ceux qui le font). 

Mimo że wśród autorów poszczegól
nych wypowiedzi widnieją znane nazwi
ska, np. teoretyka filmu — Henri Agela, 
krytyka — Georgesa Charensola, reżyse
ra — Françoisa Truffaut'a i innych, to 
nowych sformułowań i myśli odnoszą
cych się do istoty kina nie spotykamy. 
Poprzez całokształt rozważań przewija 
się zasadnicza myśl — znana zresztą 
jeszcze z lat dwudziestych, tyle że w od
mienny sposób podana i nowymi przy
kładami podbudowana — że kino przy
czynia się do depersonifikacji widza, 
przenosząc go w świat i wydarzenia z in
nego wymiaru. 

Czytelnik sięgający po tę książkę 
w 1964 roku wyraźnie odczuwa brak ob
serwacji i sformułowań związanych 
z percepcją nowoczesnych kierunków 
sztuki filmowej — bardziej intelektual
nej, niż emocjonalnej, bardziej dokumen
talnej, niż fabularnej. (zw) 

PODRĘCZNIK 

Miroslav H 1 a d к у: ESTETIKA 
GRAFICKIE UPRAVY NOVIN — 
SPN — Praha — 1963, ss. 157. 

Jest to podręcznik dla szkól wyższych, 
przygotowany w ramach planów nau
kowych Instytutu Oświaty i Dziennikar

stwa przy Uniwersytecie Karola w Pra
dze. 

W piśmiennictwie krajów socjalistycz
nych mamy już szereg prac z zakresu 
techniki wydawniczej i układu graficz
nego gazety. Wśród nich praca M. Hlad-
ky'ego na pewno należy do ciekawszych. 

Jej głównym walorem jest to, że au
tor w jednym, stosunkowo skondenso
wanym podręczniku przedstawił wszyst
kie aspekty układu graficznego prasy. 

Omawia więc kolejno następujące za
gadnienia: historyczny rozwój ferm 
układu graficznego, psychologiczne as
pekty szaty zewnętrznej pisma, problem 
formy i treści gazety, zagadnienie bar
wy i światła jako elementu ożywienia 
szaty graficznej, format i układ graficz
ny, rola tytułów w gazecie, procesy po
ligraficzne, ilustracja prasowa, rękopis 
a technika prasowa, rękopis a technika 
gazety itd. 

Do szczególnie ciekawych części tej 
pracy zaliczyłbym rozdziały o „psycholo
gicznej funkcji układu graficznego" oraz 
problematykę „formy i treści". Autor 
stoi na stanowisku, iż treść gazety de
terminuje formę, ale z drugiej strony 
przyznaje, że forma jest sprawą bardzo 
istotną i może w wielu sytuacjach znacz
nie pomagać w odbiorze treści. Wypo
wiada an również myśl, że niewłaściwa 
forma graficzna może prowadzić do „ob
niżenia treści". Podaje tu przykład tzw. 
bulwarowych pism zachodnich i prze
prowadza dość ciekawą argumentację 
dla udowodnienia swej tezy. 

Dużo uwagi poświęca Hladky zasadzie 
jednolitości stylu graficznego w całej 
gazecie. Uważa on tę zasadę za istotną 
dla „dobrego układu graficznego". Tu 
można by już toczyć spór z autorem. Po 
pierwsze — przymiotnik „dobry" niczego 
właściwie nie wyjaśnia, a po drugie — 
mamy wiele przykładów w prasie świa
towej (np. niektóre dzienniki francuskie), 
gdzie realizatorzy gazety, przy bardzo 
wypracowanym układzie graficznym, ce
lowo wprowadzają pewien niepokój gra
ficzny, a więc pozorny brak jedności 
stylu, aby uzyskać zamierzone efekty. 
(Pisał o tym dość dużo i ciekawie wy
bitny specjalista angielski A. Hutt *). re
daktor graficzny dziennika Daily Wor
ker, w swej książce: Newspaper De
sign — London 1961). Układu graficz
nego gazety nie można bowiem omawiać 
pod kątem szukania jakiegoś jednego 
„dobrego" wzorca. Układ ten różni się 
w zależności od tradycji kulturalnych, 

*) Recenzję z tej książki zamieściliśmy 
w Zeszytach Pias, nr 4/63 (przyp. red.). 



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 165 

graficznych, a nawet językowych danego 
kraju. 

Z tą sprawą łączy się następna. Czy 
poszczególne rodzaje i gatunki dzienni
karskie powinny mieć zawsze to samo 
miejsce na kolumnie gazety? Autor rów
nież i w tym wypadku wypowiada się 
zdecydowanie za tą zasadą. Ogólnie rzecz 
biorąc, zasada słuszna i stosowana w pra
sie całego świata, ale trzeba pamiętać, 
że stosowana jest ona wszędzie z dużą 
elastycznością. Ta elastyczność też jest 
zasadą. Sztywne trzymanie się tego sa

mego miejsca, jak to zaleca Hladky, nie 
byłoby chyba rzeczą słuszną. 

Jak już wspomnieliśmy, literatura 
światowa na temat układu graficznego 
gazet jest obszerna i corocznie przybywa 
w tej dziedzinie wiele poważnych pozy
cji. Szkoda, że autor tej ciekawej, nowej 
pracy nie uwzględnił w swych wywo
dach tego piśmiennictwa. Być może nie 
stałby wtedy tak twardo przy swych te
zach. 

Mieczysław Kafel 
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70 ROCZNIKÓW 
KWARTALNIKA HISTORYCZNEGO 

W minionym roku redakcja Kwartal
nika Historycznego, obecnego organu In
stytutu Historii PAN, w 3 n-rze tego 
pisma poświęciła kilka artykułów swe
mu jubileuszowi. W polskim czasopi
śmiennictwie, powstałym w zasadzie po 
roku 1944, takie jubileusze nie należą do 
zbyt częstych*) — zaś redakcje pism 
jubilatów raczej rzadko wykorzystują 
„świąteczną" okazję, by ukazać swą 
dawną przeszłość. Inicjatywa „Kwartal
nika Historycznego" jest raczej odosob
niona — tym więc godniej sza w tym 
miejscu do odnotowania. 

Przegląd jubileuszowych publikacji 
Kwartalnika należy rozpocząć od arty
kułu prof. Bogusława L e ś n o d o r -
s к i e g o — „Nasze pragnienia — nasze 
troski". Zdaniem autora (redaktor na
czelny pisma od 1953 r.) funkcja pisma 
naukowego sprowadza się nie tylko do 
organizatora informacji i krytyki nau
kowej — „dojść winna w możliwie sze
rokim zakresie druga, jak najbardziej 
odpowiadająca współczesności, funkcja 
inspiratora pogłębionej refleksji teore
tycznej i metodologicznej oraz ożywienia 
ideologicznego. Funkcja to ważna ze 
względu zarówno na naukowe, jak spo
łeczne potrzeby i ambicje". 

Relacjonując działalność pisma od 
1953 г., autor podkreśla jego osiągnięcia. 
„Łączą się one z dość już obfitą, co nie 
znaczy, że zawsze najtrafniej reprezen
towaną w Kwartalniku, historią najnow
szą — przy nakazie zwiększenia zainte
resowania także dla czasów Polski Lu-

*) Według danych „Katalogu prasy pol
skiej 1959" na blisko 900 aktualnie ukazują
cych się czasopism, 128 ukazuje się ponad 
20 lat. Wśród nich przeważają pisma urzę
dowe, wyznań religijnych, czasopisma tech-
niczno-naukowe, rolnicze. Dane „Katalogu" 
nie są zbyt ścisłe, np. według jego informa
cji interesujący tu nas Kwartalnik Histo
ryczny ukazuje się od 1953 roku. 

dowej. Łączą się one z drugiej srony 
z dbałością o inne wcześniejsze epoki, 
wśród nich o wieki średnie. Wiążą się 
dalej z próbami podejmowania tema
tyki — czy to w rozprawach, czy w ar
tykułach dyskusyjnych, przeglądach ba
dań krajowych i obcych, czy w recen
zjach z różnych dziedzin historii po
wszechnej i kultury. Nie zabrakło 
w ostatnich rocznikach problemów po
pularyzacji wiedzy (1960—1961) czy za
gadnień społecznej odpowiedzialności 
historyka (1962)". 

Rozważania B. Leśnodorskiego uzu
pełnia w pewnym sensie Tadeusz Ł e p-
k o w s к i w artykule „Nowa seria 
Kwartalnika Historycznego (1953—1962) 
w świetle liczb", kreślącym specyficzne 
cechy i ewolucję pisma. Artykuł ten jest 
sprawozdaniem z badań nad pismem, 
w których zastosowano metodę staty
styczną, analizę danych liczbowych. Roz
ważania autora uzupełnia 11 tablic: jed
na dotyczy objętości pisma, trzy — au
torów i współpracowników, pozostałych 
siedem — zawartości pisma. Z opubli
kowanych zestawień wynika, iż Kwar
talnik Historyczny w ostatnim 10-leciu 
zajmował się przede wszystkim dzieja
mi nowożytnymi — 164 pozycje, zaś 
wszystkim innym epokom poświęcono 
104 publikacje. Dominowała problematy
ka polska — 226 pozycji (61,6%), zaga
dnienia ogólne (nauki pomocnicze, pro
blemy teorii historii, metodologia i in.) —• 
85 (23,5'%), historia powszechna — 32 
(8,4°/o), zagadnienia łączne (historia pol
ska i powszechna) — (6,5'%). 

Dawnym dziejom pisma są poświę
cone dwie publikacje: T. E. M o d e l -
s k i : „Ze wspomnień i zapisek redak
tora" i St. K ę t r z y ń s k i : „Memoriał 
w sprawie Kwartalnika Historycznego". 

Pismo zostało założone w 1886 r. przez 
Xawerego Liske we Lwowie, pomyślane 
początkowo jako organ lwowskiego To
warzystwa Historycznego. W 1912 r. z or
ganizacją tą łączy się Koło krakowskie, 
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a po r. 1918 kiedy Towarzystwo Histo
ryczne staje się instytucją ogólnonaro
dową, również Kwartalnik staje się or
ganem wszystkich historyków polskich. 
Dzieje pisma w okresie 1914—1939 omó
wił T. E. Modelski we wspomnianej już 
publikacji. Pełnił om obowiązki redak
tora (względnie współredaktora) pisma 
w 1.1. 1918—1919, 1931—1937. Po wojnie 
do 1952 r. pismo było organem PTH. 
Jego kolejni redaktorzy — 1945: R. Gró
decki, K. Lepszy, 1946: J. Dąbrowski, 
R. Gródecki, K. Lepszy, 1947: R. Gró
decki. 1948: H. Mościcki, J. Garbacik, 
1949: K. Piwarski, J. Garbacik, 1950—52: 
St. Arnold. Hanna Dymnicka i Maria 
Wrzoskowa omawiają akta archiwalne, 
dotyczące Polskiego Towarzystwa Histo
rycznego i Kwartalnika Historycznego, 
a przechowywane w archiwum PAN 
w Warszawie. (sd) 

TELEWIZJA A PRASA 

Problem stosunków między prasą 
a telewizją, aczkolwiek nowy i z tego 
względu mało zbadany, już dziś przy
biera charakter konfliktowy w całym 
świecie. Dlatego wydaje się, że artykuł 
opublikowany niedawno' w czasopiśmie 
Swenska Dagblated może zainteresować 
także naszych czytelników. 

Telewizja w świecie (wyjąwszy Stany 
Zjednoczone i Wielką Brytanię), jest zja
wiskiem tak nowym, że jej wpływu na 
prasę i radio nie można jeszcze ocenić. 
Mimo to, już obecnie na podstawie sta
tystyk, które mówią, że w Stanach Zjed
noczonych 85% rodzin posiada telewizo
ry, (w Anglii 65%, w Szwecji i Danii 
60%), stwierdzić można iż wiek nasz jest 
epoką telewizji. 

Telewizja jako „potomek" kinemato
grafii i radiofonii, okazała się bardzo 
niewdzięczna. Ona właśnie jest przyczy
ną wzrastającego kryzysu w przemyśle 
kinematograficzinym, skądinąd jednak 
wpływa na stałe unowocześnianie środ
ków technicznych (cinerama, kinema-
skop), aby zapobiec skutecznie konku
rencji. 

W radio regres jest jeszcze bardziej 
widoczny, gdyż np. w Nowym Jorku 
w roku 1948 wieczorny program radiowy 
miał 4,8 min słuchaczy. Ten sam pro
gram w 1961 r. miał już tylko 1,8 min 
słuchaczy. Ankieta przeprowadzona 
wśród słuchaczy radia duńskiego ujaw
nia, że spośród słuchaczy wieczornych 
programów radiowych w 1961 r. obecnie 
pozostało tylko 28%. W Szwecji zaledwie 

8—10% osób nie porzuciło radia dla te
lewizji. 

Statystyki 
Wszystkie badania stwierdzają, że po

siadacze telewizorów (przynajmniej 
w pierwszym okresie) ograniczają swą 
lekturę. Ankieta przeprowadzona w 1951 r. 
w Nowym Jorku mówi, że spośród no
wych odbiorców telewizji 49°/o przestało 
czytać książki, 24% — prasę periodycz
ną. 3% — nie czyta niedzielnych wydań 
prasy codziennej, zaś 2% przestało ku
pować dzienniki. 

Jak widać — najmniej ucierpiała pra
sa codzienna, chociaż i tu nie obeszło 
się bez strat. W 1950 r. w Danii (przed 
zainstalowaniem TV) przypadało 131 
dzienników na 100 rodzin. Dziś liczba ta 
spadła do 106. 

W Szwecji sytuacja przedstawia się 
podobnie. I tu i tam większość nowo-
założonych rodzin osiadłych na peryfe
riach wielkich miast całkowicie elimi
nuje czytelnictwo prasy, zadowalając się 
jedynie radiem i telewizją. 

Czy wobec tych faktów prasa posiada 
szanse istnienia? Raczej tak. Należy bo
wiem przede wszystkim odróżnić wśród 
posiadaczy telewizorów tych, którzy 
mają aparaty rok, czy dwa, od tych, 
którzy oglądają programy znacznie dłu
żej. Zapewne, w pierwszym okresie tele
wizja absorbuje w tym stopniu, że po
woduje zaniedbywanie lektury, czy słu
chania audycji radiowych, z czasem 
jednak zaczyna służyć podobnie jak ra
dio: wybiera się interesujące programy, 
eliminując inne tak, aby znaleźć czas na 
czytanie, czy słuchanie radia. Z czasem 
nawet audycje telewizyjne zaczynają 
wpływać na pogłębianie zainteresowań 
lekturą. 

44% ankietowanych członków biblio
teki w N. Jorku odpowiedziało, że po
szukują przede "wszystkim książek oma
wianych w telewizji, a dotyczących za
gadnień przyrodniczych, historycznych 
i nauk ogólnych. W bibliotekach duń
skich, norweskich i szwedzkich, gdzie 
obawiano się początkowo wpływu TV, 
uważa się ją obecnie za ważny element 
pobudzający do czytania. 

Prasa periodyczna 

Rozpatrując związki między czasopi
smami a telewizją, sytuacja ukazuje się 
niezmiernie skomplikowana. Na ten ga
tunek prasy konkurencja telewizji wy
wiera najpoważniejszy wpływ. W Sta
nach Zjednoczonych np. czasopisma o po-
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nad milionowym nakładzie są w ostat
nich latach poważnie zagrożone. W Szwe
cji również znacznie zmniejszono nakła
dy większych czasopism. 

Stąd postulat: magazyny muszą zmo
dyfikować zawartość, tzn. część beletry
styczną ograniczyć na korzyść opraco
wań popularno-naukowych, aktualności 
oraz problemów ogólnych. 

Dzienniki 
To, że dzienniki zostały najmniej do

tknięte przez konkurencję' telewizji, au
tor tłumaczy przede wszystkim łatwością 
korzystania z nich w różnych okoliczno
ściach (w pociągu, samochodzie, na wol
nym powietrzu, podczas posiłków), na
stępnie niejako nałogiem czytania prasy 
codziennej, który dla wielu osób jest po
trzebą i przyzwyczajeniem życia codzien
nego. 

Podczas ostatniego strajku dzienni
ków w Nowym Jorku obserwowano 
u wielu osób nerwowość, pobudliwość 
i brak pewności siebie. Brak komenta
rzy, ogłoszeń, reklam i porad, a także 
możliwości manipulowania, które towa
rzyszy czytaniu gazety (można tu prze
prowadzić analogię między palaczem, 
który „celebruje" wybieranie, preparo
wanie i zapalanie papierosa) odbierało 
ludziom dobre samopoczucie. 

Dzienniki winny poświęcić się zagadnie
niom wybranym 

Z rozważań powyższych wynika, że 
telewizja powinna przedstawiać program 
ogólny, zaś prasa poświęcić się powinna 
(oprócz zagadnień zajmujących opinię 
powszechną) problemom wybranym: 
obok zagadnień o randze ogólnokrajo
wej — rozpatrywać także problemy lo
kalne. 

Wiadomość drukowana w dzienniku 
może i powinna mieć tło i perspektywę, 
podczas gdy wiadomości telewizyjne 
przypominają raczej dziennik filmowy. 
Można by ułożyć następujący schemat: 
prasa — wyraża poglądy, radio — do
starcza informacji, telewizja — opraco
wuje programy rozrywkowe. Jest bo
wiem faktem, że ani radio, ani telewizja 
nie mają takiego wpływu na kształtowa
nie świadomości jednostki jak lektura. 
Nie wymagają one, w przeciwieństwie 
do prasy, takiego stopnia aktywności, 
a co za tym idzie takiego stopnia zaan
gażowania. I tak: czytelnik ma możność 
wyobrażenia sobie i kształtu (obraz) 
i dźwięku; słuchający audycji radio
wej — może jedynie stworzyć sobie obraz 
rzeczy; telewidz ma wszystko gotowe, 

bez potrzeby czy możliwości rozwijania 
wyobraźni. 

Czytanie jest indywidualną aktywno
ścią, oglądanie telewizji może stać się 
łatwo zbiorową biernością. 

Ceną koegzystencji z telewizją jest walka 
Jak powiedział sir William Hayley, 

redaktor naczelny Times'a i BBC ..kto
kolwiek uważa, że nie ma potrzeby wal
czyć, aby żyć — już umiera" — ceną 
koegzystencji z telewizją jest walka. 
Dzienniki muszą stać się nieodzowne, 
użyteczne. Istnienie telewizji zasadza się 
na jej wielkiej atrakcyjności wizualnej. 
Jeśli jednak idzie o wpływ na opinię 
publiczną, na kształtowanie świadomo
ści, tu prasa ma znacznie większe moż
liwości. Telewizja i radio mogą służyć 
głównie jako rozrywka czy wypoczvnek. 

Dlatego dzienniki muszą wyrzec się 
profilu rozrywkowego, wykorzystać swą 
szansę, jaką jest społeczna użyteczność. 
Tę nową rolę prasy musi też uznać od
biorca, zrozumieć, że jej celem jest pro
wadzenie ludzkości do bogatszego, peł
niejszego życia. Najistotniejszym zada
niem prasy jest funkcja informai ora. 
Wśród nowych metod poczesne miejsce 
zająć musi precyzja i rzetelność informa
cji. Kamera telewizyjna nie kłamie ani 
nie deformuje. Unikanie zbędnej sensa-
cyjności, szczery wysiłek dziennikarza 
i redaktora — oto droga współistnienia. 

(th) 

PRASA I PRASOZNAWSTWO 
W JUGOSŁAWII 

Novinarstvo (Dziennikarstwo) jest 
biuletynem informacyjnym jugosłowiań
skiego Instytutu Dziennikarstwa *). Wy
chodzi co kwartał w Belgradzie. Poniżej 
podajemy niektóre informacje zaczerp
nięte z kilku numerów Novinarstva, a do
tyczące problematyki dziennikarstwa 
i prasoznawstwa jugosłowiańskiego. 

* 
W okresie powojennym nastąpił po

ważny rozwój prasy jugosłowiańskiej. 
W latach 1954—1961 ogólny, przeciętny 
nakład prasy codziennej wzrósł o 53.3%. 
W 1961 r. wychodziło 18 dzienników, któ
rych ogólny nakład wynosił 1.300 tys. 
egzemplarzy dziennie. Od roku 1962 wy
chodzi 19 dzienników. 

*) Novinarstvo, 1962, nr 1—4; 1963. nr 1— 
3. Kolegium Redakcyjne: Nikola Kern (prze
wodniczący Kolegium), Stevan Marjanovic, 
Srdjan Sokolovic, Dusan Timotijevic i Danilo 
Zlender. 
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W porównaniu z okresem przedwojen
nym nakład zwiększył się blisko trzy
krotnie. W roku 1961 wskutek podwyżki 
cen na prasę nakład ogólny zmniejszył 
się — nie objęło to jednak wszystkich 
dzienników. Niektóre z nich powiększyły 
nawet swoje nakłady, głównie Politika 
i Vecernje novosti. 

W 1961 r. ukazywało się w Jugosławii 
148 tygodników o łącznym nakładzie 145 
min. egzemplarzy w skali rocznej tzn., 
że na jednego mieszkańca przypadało 7,6 
egzemplarzy. Przeciętny nakład tygodni
ków był 2,5 wyższy w porównaniu z na
kładem dzienników. Według danych 
z r. 1960 w Jugosławii wychodziło ogó
łem 828 czasopism (najwięcej miesięcz
ników), które dzielą się na 3 zasadnicze 
grupy: 

— czasopisma informacyjno-polityczne 
(organy organizacji społeczno-politycz
nych) ; 

— czasopisma informacyjno-polityczne 
z dodatkiem kulturalno-rozrywkowym; 

— czasopisma satyryczne. 
* 

Jugosłowiański Instytut Dziennikar
stwa przeprowadził w roku 1962 badania 
w celu uzyskania odpowiedzi na pyta
nie — ile miejsca zajmują w prasie ju
gosłowiańskiej poszczególne rodzaje ma
teriału informacyjnego według podziału 
tematycznego, uwzględniającego m. in.: 
problematykę międzynarodową i we
wnętrzną, kulturę, sport, ogłoszenia, ilu
stracje i inne. Wewnątrz każdej z tych 
grup wydzielono szereg podgrup — np. 
do grupy pierwszej (sprawy międzynaro
dowe) zaliczono następującą tematykę: 
międzynarodowy ruch robotniczy, polity
ka zagraniczna Jugosławii, wydarzenia 
polityczne za granicą, wiadomości z ONZ 
i inne. Dodatek kulturalny to przede 
wszystkim: powieść w odcinkach, recen
zje teatralne i filmowe, reportaże, cieka
wostki kulturalne, teksty, humor i dział 
zagadek. 

Stwierdzono пр., że wieczorne wyda
nia dzienników więcej miejsca poświę
cają sprawom kulturalnym, reklamie 
i ilustracji. Badania nie zostały jeszcze 
zakończone i w dalszym ciągu są prowa
dzone w celu ścisłego określenia miejsca 
w prasie dla poszczególnej tematyki. 

* 
W związku z tymi badaniami prze

prowadzona została ankieta na temat 
czytelnictwa prasy. 

Stwierdzono, że mimo ogromnego roz
woju prasy i w ogóle środków masowej 
informacji w Jugosławii pewien procent 
społeczeństwa nie korzysta z prasy, co 

tłumaczy się głównie niedostatecznie 
sprawnym działaniem aparatu rozprowa
dzania prasy. Prasa często bowiem nie 
dociera do odległych zakątków kraju. 

W celu poprawienia tej sytuacji Jugo
słowiański Instytut Dziennikarstwa prze
prowadził ankietę o rozpowszechnieniu 
prasy i problemach z nim związanych. 
Ankieta miała na cedu uzyskanie odpo
wiedzi na pytania: do jakich miejscowo
ści dochodzi prasa i w jakiej ilości 
egzemplarzy?, jaka jest ilość prenumera
torów?, ile czasu upływa od wydania 
gazety do momentu dostarczenia jej czy
telnikowi? 

Na razie podano wstępne rezultaty 
tych badań, gdyż ankieta nie została jesz
cze dokładnie opracowana. Można już 
jednak wysnuć wniosek, że przyczyną po
wolnego zdobywania nowych czytelni
ków jest słaba organizacja i ograniczona 
sieć sprzedaży prasy oraz poważne opóź
nienia w jej dostarczaniu. 

Respondenci wysunęli szereg propozy
cji, które dotyczą m. in.: reorganizacji 
i rozszerzenia punktów sprzedaży prasy, 
wzmożenia działalności stałych i wę
drownych placówek pocztowych, zsyn
chronizowania pracy środków przewozu 
(np. włączenia do tej akcji komunikacji 
lotniczej). 

Niemniej ciekawa była inna ankieta, 
jaką przeprowadził Instytut Dziennikar
stwa wśród młodzieży Belgradu. Bada
niami tymi objęto ok. 2000 uczniów szkół 
średnich, studentów i młodzieży robot
niczej. Ankieta zawierała następujące 
pytania: 

— który środek informacji wykorzy
stujecie najczęściej dla zdobycia wiado
mości ? 

— Na którym ze środków informacji 
opieracie swój punkt widzenia? 

— Jakie macie zarzuty wobec środ
ków informacji? 

Już przy wstępnych obliczeniach oka
zało się, że młodzież najczęściej korzy
sta z prasy codziennej (84%), a w dalszej 
kolejności z radia, telewizji, filmu, pe
riodyków, dyskusji. W odpowiedzi na 
drugie pytanie na miejscu pierwszym 
znów postawiono prasę codzienną, a za 
nią radio, film, telewizję itd. 

Stąd wniosek, że prasa codzienna i ra
dio są wybitnie uprzywilejowane przez 
młodzież, czego nie można powiedzieć 
o telewizji, czy książkach. 

Wśród młodzieży kształcącej się więk
szym powodzeniem cieszy się film i te
lewizja niż wśród młodzieży robotniczej. 
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Jeśli chodzi o pytanie trzecie, to oka
zało się, że najbardziej krytycznie usto
sunkowali się do niego studenci. Naj
więcej zarzutów padło pod adresem ra
dia i prasy (głównym zarzutem było to, 
że nie przekazuje się pełnego serwisu 
informacji). 

Już te wstępne rezultaty można przy
jąć za drogowskaz i podnietę do dal
szych tego rodzaju badań, które wyma
gają pogłębienia. 

W środowisku dziennikarzy i praso-
znawców jugosłowiańskich trwa obecnie 
dyskusja na temat kształcenia kadr 
dziennikarskich, wszczęta z inicjatywy 
Instytutu Dziennikarstwa. Zadaniem bo
wiem współczesnego dziennikarza jest 
nie tylko informować o wydarzeniach, 
ale je komentować i pomagać społeczeń
stwu w zajmowaniu określonego sto
sunku do tych zagadnień. Wskutek tego 
rośnie rola dziennikarza, jako odpowie
dzialnego za wykrywanie i wyjaśnianie 
wszystkich przejawów życia — musi 
więc on aktywnie i twórczo uczestniczyć 
w kształtowaniu życia społecznego1. Spo
łeczna rola dziennikarza wymaga od 
niego wszechstronnego wykształcenia, 
specjalizacji w określonym kierunku 
oraz poznawania współczesnych osiągnięć 
filozofii, socjologii, estetyki i innych dzie
dzin wiedzy, co można uzyskać przez 
racjonalne i systematyczne kształcenie 
kadr dziennikarskich. 

Obecna sytuacja kadrowa nie jest naj
lepsza, gdyż oprócz dziennikarzy, którzy 
kształcili się za granicą lub w b. Szkole 
Dziennikarstwa i Dyplomacji w Belgra
dzie, nie ma wysokokwalifikowanych 
kadr. Poważna ilość osób nie ukończyła 
żadnej szkoły o specjalizacji dziennikar
skiej. Zaistniała więc potrzeba szybkie
go dokształcania ogólnego i specjaliza
cji. Celowi temu mają służyć: założona 
w 1961 r. jednoroczna szkoła dziennikar
ska przy Instytucie Dziennikarstwa 
w Belgradzie, organizowanie specjalnych 
kursów i seminariów, a także spotkań 
dyskusyjnych. Szkołę dziennikarską 
ukończyło już 88 osób, w tym 16 zza 
granicy. Oprócz tego zorganizowano 14 
seminariów, w których wzięło udział 
702 słuchaczy. Podobne akcje podejmują 
stowarzyszenia dziennikarzy we wszyst
kich republikach jugosłowiańskich. 

Systemem takiego kształcenia zamie
rza się objąć wszystkich, którzy w jaki
kolwiek sposób zajmują się dziennikar
stwem. Planuje się także założenie od
powiednich katedr w szkołach wyższych, 
a ponadto kształcenie doraźne (uzupeł
niające) poprzez seminaria, kursy, spot

kania dyskusyjne oraz przez pracę w sa
mych redakcjach. 

Do realizacji tego programu włączyły 
się już wyższe szkoły nauk politycznych 
i społecznych w: Belgradzie, Zagrzebiu, 
Lublanie i Nowym Sadzie, w których na 
drugim roku obowiązuje słuchaczy cykl 
wykładów na temat środków masowej 
informacji. Planuje się założenie studium 
dziennikarskiego' przy Uniwersytecie 
Belgradzkim, na które mogliby uczęsz
czać studenci z innych fakultetów. Pro
gram nauczania przewiduje oprócz za
jęć czysto fachowych — wykłady z hi
storii, literatury, prawa i ekonomii. 

Szczególnie doniosłą rolę może ode
grać w tym zakresie Instytut Dzienni
karstwa — jako inicjator wszechstron
nego kształcenia dziennikarzy. 

Władysław Sędzik 

BRYTYJSKA OPINIA 
A POWSTANIE STYCZNIOWE 

Pojęcie opinii publicznej ulega tak 
zasadniczym zmianom na przestrzeni 
dziejów najnowszych i tyle czynników 
wpływa na jego treść i zakres, że hi
storycy zmuszeni są operować tym sło
wem w sposób jak najostrożniejszy. Że 
nie ma i nie może być jednolitej opinii 
społeczeństwa nawet w sprawach szcze
rze dane społeczeństwo interesujących — 
dowodzi jedno z najnowszych studiów 
angielskiego historyka, poświęcającego 
wiele uwagi — obiektywnej i należycie 
udokumentowanej historii Polski XIX 
wieku prof. R. F. Leslie z Londynu *). 

Rozprawa jegO' nie tylko ze względu 
na sam tytuł obchodzić musi także hi
storyka prasy; mamy bowiem tak mało 
w całym naszym dorobku historiogra-
ficznym prac na temat prasy zagranicz
nej, że warto na tym miejscu zrelacjo
nować rozważania historyka angielskiego, 
oparte w znacznej mierze — acz bynaj
mniej nie wyłącznie — na politycznych 
dziennikach brytyjskich z lat 1861—1863. 
Studium Lesliego jest równocześnie cie
kawym przyczynkiem do poznania zja
wisk o charakterze socjologicznym, jak 
np. sprzeczność opinii tych samych rzesz 
robotniczych wobec tak blisko ze sobą 
sprzągniętych idei społecznych, jak abo
lie jonizm amerykański w sprawie mu
rzyńskiej i wyzwolenie Polski spod uci
sku caratu, bądź też zjawisk społecznych 
takich, jak wytwarzanie się klimatu dla 

*) Rober t F . L e s l i e : B r y t y j s k a opinia 
publ iczna a pows tan ie s tyczniowe. Przegląd 
Historyczny, Tom LIV, zesz. 2. Warszawa, 
1963, Str. 2Ö6—223. 
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międzynarodowej solidarności proleta
riatu pod wpływem nastrojów emocjo
nalnych w związku z walką innego' na
rodu o wolność. 

Leslie wykazuje, że powstanie 1863 r. 
w Polsce „przyspieszyto rozwój świado
mego internacjonalizmu wśród brytyj
skiej klasy robotniczej" i że „zorganizo
wani robotnicy brytyjscy [tj. członkowie 
trade-unionów — M. T.] nigdy już... po 
założeniu I Międzynarodówki... nie wró
cili do wyspiarskiego światopoglądu tak 
charakterystycznego dla ruchu związko
wego przed sześćdziesiątymi latami ubie
głego wieku", tj. izolacji brytyjskiej kla
sy robotniczej od odległych zagadnień 
społecznych i politycznych. 

Jaki związek tych faktów ze zjawi
skami interesującymi historyka prasy, 
występuje w omawianej rozprawie? 

Autor odsłania po raz pierwszy w pol
skiej literaturze dotyczącej tego okresu — 
fakt oddziaływania nieznanego u nas, 
a według niego — „pierwszego poważ
nego organu klasy robotniczej" [nb. an
gielskiej — M. T.] The Bee-Hive, reda
gowanego przez George Pottera — na 
czytelników podpadających dotąd kie
rownictwu ideowemu Londyńskiej Rady 
Związkowej; Rada ta zajmowała w kwe
stii amerykańskiej wojny secesyjnej sta
nowisko życzliwe Stanom Południowym, 
walczącym o utrzymanie niewolnictwa. 
Z drugiej strony autor demaskuje anty
polskie opinie Times'a, wzdrygającego się 
od zaostrzania stosunków brytyjsko-ro-
syjskich z uwagi na kapitały Rothszyl-
dów w Rosji (londyńscy Rothszyldowie 
finansowali też Times'a), jak również 
Saturday Review — broniącego intere
sów „klasy średniej" przed awanturni
czą akcją interwencyjną w sprawie Pol
ski Napoleona III. Mowa jest również 
o tym, jak założone przez Władysława Za
moyskiego specjalne biuro prasowe pn. 
Agence Anglaise znajdowało wprawdzie 
wzięcie w redakcjach czołowej prasy 
angielskiej, ale równocześnie rodziło po
dejrzenie — niemiłe dla abonentów tej 
prasy — że artykuły propolskie nie są 
pióra angielskiego, lecz polskiego'. 

Stanowisko umiarkowanie prointer-
wencyjne zajmował według autora 
Quarterly Review, przemawiający tylko 
za działaniem w kierunku zelżenia uci
sku w Królestwie Polskim, podobnie jak 
organ warstw uprzywilejowanych Mor
ning Post, będący pod redakcją L. Oli-
phanta. Autor nie ukrywa też faktu, że 
korespondencje publicysty angielskiego 
w Wiedniu Sutherland Edwardsa dla 
Times'a bez porównania więcej przyno

siły szkody niż sympatii dla walczące
go — nie bez wewnętrznych konflik
tów — narodu. 

Natomiast organ robotniczy Bee-Hive 
głównie dzięki artykułom bliżej nam do
tąd nieznanego, a pominiętego nawet na 
łamach „Dictionary of National Bio
graphy" publicysty prof. E. S. Beesly 
(najnowsze prace o nim z lat 1959—60 
podaje autor w przypisach) — odegrał 
kolosalną rolę w wykazaniu związku, 
jaki zachodził między walką proletariatu 
brytyjskiego o reformę prawa wyborcze
go, a skonsolidowaniem świata pracy 
w energicznej kampanii propolskiej. 
Formy tej kampanii, wyrażające się 
w szeregu meetingów, petycji robotni
czych do parlamentu (184 petycji do Izby 
Gmin i 3 do Izby Lordów) i delegacji do 
premiera Palmerstona — oczywiście nie 
należą do historii prasy brytyjskiej, dla
tego ich tu nie relacjonujemy. 

Stwierdzić jednak wypada, że obiek
tywizm i głęboka życzliwość angielskiego 
uczonego dla zagadnień Polski, nie tylko 
tych z XIX w., ale także i współcze
snych — przynoszą naszej wiedzy histo
rycznej rzetelne korzyści, tym bardziej, 
że autor traktuje interesującą go pro
blematykę z całym krytycyzmem i rea
lizmem politycznym. 

Marian Tyrowicz 

DZIENNIKARZ 
A TAJEMNICA ZAWODOWA *) 

W notatce zamieszczonej w Zeszytach 
Prasoznawczych (nr 3/62, s. 142) infor
mowaliśmy wstępnie o przeprowadzeniu 
badań na temat tajemnicy zawodowej 
dziennikarzy w krajach zachodnich. 
Uzyskane w tych badaniach wyniki zo
stały niedawno opublikowane, wobec 
czego wracamy jeszcze do tego proble
mu, omawiając nieco szerzej wspomnia
ną publikację. 

Dzięki obecnemu rozwojowi systemu 
informacji wypadki, w których dzienni
karze w poszukiwaniu potrzebnych im 
wiadomości zmuszeni są korzystać z po
mocy prywatnych informatorów należą 
raczej do rzadkości. Mają one jednak 
o tyle wyjątkowe znaczenie, iż uzyski
wane prywatnie informacje odnoszą się 
najczęściej do czynów bezprawnych, po
pełnianych bądź to przez osoby prywat
ne, bądź też przez urzędników, czy też 
instytucje publiczne. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że informator 

*) IPl Survey, nr 6, wyd. przez Między
narodowy Instytut Prasowy w Zurychu, 
s. 242. 
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prywatny będzie chciał we własnym in
teresie zataić fakt udzielenia przez sie
bie informacji prasie i że w większości 
wypadków uzależni udzielenie informa
cji od zapewnienia mu incognito. 
W praktyce zdarzają się wypadki, że 
dziennikarz, który uzyskał poufnie pew
ne informacje i opublikował je, zostaje 
następnie wezwany do ujawnienia swego 
informatora, czy to przez sąd np. w trak
cie postępowania karnego, czy też przez 
inne organy państwowe. 

Nie ulega wątpliwości, że dziennikarz 
będzie dążył do zatajenia źródeł infor
macji, po pierwsze ze względów etyki 
dziennikarskiej, ze względu na pewne 
moralne zobowiązanie wobec informator 
ra, któremu zapewnił anonimowość, po 
drugie zaś dlatego, że ewentualne ujaw
nienie informatora zamknie mu drogę 
do dalszych informacji i w znacznym 
stopniu uniemożliwi dalszą działalność. 
Sąd natomiast, uciekając się do wszel
kich pozostających w jego gestii środ
ków nacisku (grzywny, areszt), będzie 
zmuszał dziennikarza do wyjawienia źró
deł uzyskanych informacji, bowiem prze
pisy proceduralne większości krajów 
Zachodu zezwalając pewnym grupom 
ludzi jak np. lekarzom, prawnikom, du
chownym na odmowę udzielenia zeznań 
odnośnie informacji uzyskanych w trak
cie wykonywania zawodu, w większości 
wypadków nie przyznają jednak tego 
prawa dziennikarzom. Tak więc dzien
nikarz, który chroniąc swego informa
tora, odmawia jego ujawnienia, naraża 
się na sankcje prawne. 

W związku z coraz poważniejszą rolą, 
jaką odgrywa prasa w życiu współcze
snym, zagadnienie tajemnicy zawodo
wej dziennikarzy, dotychczas nie wystę
pujące tak wyraźnie, staje się najważ
niejszym problemem prawnym, przed 
którym stoją obecnie dziennikarze ca
łego świata. 

Ponieważ jak dotąd zagadnienia ta
jemnicy zawodowej dziennikarzy nie 
udało się rozwiązać w sposób zadawala
jący, Międzynarodowy Instytut Prasowy 
w Zurychu (IPI) poświęcił problemowi 
temu specjalne opracowanie pt. „Dzien
nikarz a tajemnica zawodowa", stano
wiące nr 6 wydawanego tam IPI Sur
vey. 

Część pierwsza tego obszernego ze
szytu zawiera dane, dotyczące aktualne
go uregulowania problemu tajemnicy 
zawodowej dziennikarzy w poszczegól
nych krajach członkowskich IPI (kraje 
zachodnie). Dane te, dostarczone przez 
najwybitniejszych prawników poszcze

gólnych krajów zawierają: a) aktualne 
teksty ustawowe dotyczące przypadków 
i warunków, pod którymi dziennikarz 
wezwany przez władze może uchylić się 
od wyjawienia źródeł swych informacji, 
b) krótki zarys praktyki sądowej, doty
czącej omawianego problemu z wyszcze
gólnieniem najważniejszych procesów 
i wyroków sądowych, mających charak
ter precedensów, c) przegląd wypowiedzi, 
wystąpień i publikacji, będących wyra
zem współczesnych poglądów na oma
wiany temat zarówno ze strony opinii 
publicznej, jak i kół dziennikarskich, 
d) charakterystykę działalności dzienni
karskich organizacji zawodowych, ma
jącą na celu przyznanie dziennikarzom 
tajemnicy zawodowej. 

Tak uzyskany przegląd, zawierający 
dość szeroki wachlarz informacji, doty
czących w 'pierwszym rzędzie kapitali
stycznych krajów europejskich oraz Sta
nów Zjednoczonych, a oprócz tego rów
nież kilku wybranych krajów Azji (Ja
ponia, India, Pakistan, Filipiny) i Ame
ryki Płd. (Argentyna) umożliwia doko
nanie pewnych uogólnień: 

W pierwszym rzędzie należy zauwa
żyć, że w chwili obecnej większość usta-
wodawstw w krajach omówionych w tym 
opracowaniu nie uznaje oficjalnie prawa 
dziennikarzy do powoływania się na ta
jemnicę zawodową. Prawo takie przy
sługuje w pełni dziennikarzom wyłącznie 
w ustawodawstwie Austrii i Filipin. 
Z pewnymi ograniczeniami mogą się na 
nie powoływać dziennikarze w 12 sta
nach USA. Ponadto zaś ustawodawstwa 
takich krajów jak Szwecja, Szwajcaria, 
Norwegia, NRF umożliwiają w praktyce 
(jakkolwiek nieoficjalnie) powoływanie 
się dziennikarzy przed sądem na tajem
nicę zawodową. Natomiast w pozosta
łych krajach dziennikarzom nie przysłu
gują żadne prawa w tym względzie. 

Drugi ważny wniosek, jaki pozwala 
wysnuć materiał prawnoporównawczy 
zawarty w części I dotyczy praktyki są
dowej, związanej z prawem dziennikarzy 
do powoływania się na tajemnicę zawo
dową: I tak nawet w krajach, które ofi
cjalnie odmawiają tego prawa, praktyka 
sądowa idzie w zupełnie innym kierun
ku. Sądy wszystkich krajów uznają 
w praktyce tajemnicę zawodową dzien
nikarzy i w zasadzie nigdy nie zmuszają 
ich do łamania tajemnicy, zwłaszcza iż 
wypadki wywierania przez sąd presji 
w tym kierunku wywołują falę prote
stów zarówno ze strony społeczeństwa, 
jak i dziennikarskich organizacji zawo
dowych. 
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Chcąc poznać poglądy samych dzien
nikarzy na zagadnienie objęcia tajem
nicą zawodową źródeł uzyskanych przez 
nich poufnie informacji, IPI rozesłał 250 
kwestionariuszy ankietowych pomiędzy 
wybitnych dziennikarzy 31 krajów. 
Omówienie wyników tej ankiety stanowi 
część drugą omawianej publikacji. 

Jakkolwiek rozesłana ankieta jest dość 
obszerna (jej pełny tekst zamieszczony 
został jako dodatek na końcu książki), 
zawiera bowiem 61 pytań podzielonych 
na 11 grup, w istocie sprawadza się ona 
do 3 zasadniczych kwestii: a) jakie są 
powody, dla których dziennikarze doma
gają się przyznania im prawa powoły
wania się na tajemnicę zawodową, b) ja
ki powinien być zakres tego prawa, 
c) założywszy, iż konieczne są ogranicze
nia takiego prawa, kto jest właściwy dla 
ich określenia i czy ograniczenia takie 
należy ustalać generalnie, czy tylko dla 
poszczególnych wypadków? 

W odpowiedzi IPI otrzymał 123 wy
pełnione kwestionariusze, zawierające 
poglądy dziennikarzy z 24 krajów, które 
po ich dokładnym przestudiowaniu 
umożliwiły IPI dokonanie następujących 
uogólnień: 

Uzasadniając swe żądania przyznania 
im prawa korzystania z tajemnicy za
wodowej dziennikarze powołują się za
równo na moralne zobowiązanie, jakie 
ciąży na nich wobec informatora, który 
chce zachować swe incognito, jak rów
nież na względy praktyczne, a w szcze
gólności na duże ułatwienie w uzyski
waniu informacji, jakie spowoduje przy
znanie im takiego prawa. Większość 
dziennikarzy żądając przyznania im ta
jemnicy zawodowej stoi równocześnie 
na stanowisku, że z prawem takim łączy 
się ściśle obowiązek dziennikarza zatho-
wania w tajemnicy źródeł uzyskanych 
informacji. 

Jeśli chodzi o zakres żądanego prawa, 
to 43% zapytanych dziennikarzy posuwa 
się tak daleko, iż stwierdza, że prawo 
powoływania się na tajemnicę zawodo
wą powinno im przysługiwać .,zawsze, 
we wszystkich okolicznościach". Co 
prawda aż 48.7n/o nic ma tak krańcowych 
poglądów (8,3"/o nie wyraziło swego zda
nia), nie konkretyzuje jednak, jakim ich 
zdaniem ograniczeniom ma podlegać żą
dane prawo. Charakterystyczne jest da
lej, że tylko 16,2% uczestników ankiety 
(cyfra znikoma w porównaniu z 48.7% 
wypowiadających się za ograniczeniem 
tajemnicy dziennikarskiej) skłonnych 
było stanąć na stanowisku, że dzienni
karz winien jest wyjawić przed sądem 
źródła uzyskanych informacji, jeżeli ten 

ostatni uzna, iż jest to konieczne w ^in
teresie ogólnym". 

Ogólnie biorąc większość kwestiono
wanych albo odrzuca w ogóle wszelkie 
ograniczenia tajemnicy zawodowej dzien
nikarzy, albo też uznając możliwość pew
nych ograniczeń, wyłącza jednak spo
między nich obowiązek odpowiadania na 
pytania sądów lub innych organów pań
stwowych. 

Znaczna większość, bo aż 65% spo
między objętych ankietą dziennikarzy 
stoi na stanowisku, że zarówno samo 
uznanie tajemnicy zawodowej dziennika
rzy, jak również ustalenie jego ograni
czeń winno być dokonane przez specjal
ne przepisy ustawowe. W okresie do 
wydania odpowiednich przepisów praw
nych zdaniem 60,5% uczestników „do sa
mego dziennikarza należy decydować co 
do ograniczenia swych praw i obowiąz
ków", a tylko 28,4% było skłonnych 
przyjąć w tym zakresie kompetencję 
dziennikarskich organizacji zawodowych. 

Zaletą publikacji jest znaczna ilość 
zawartych w niej materiałów informa
cyjnych, a w szczególności uwzględnie
nie w cz. I, oprócz danych legislacyj
nych, również ważniejszych preceden
sów z praktyki sądowej w poszczegól
nych krajach. Dopiero to dało pełny 
obraz zakresu, w jakim dziennikarzom 
tych krajów przysługuje prawo tajem
nicy zawodowej. Bardzo ciekawe i pou
czające są również materiały pochodzące 
z ankiety przeprowadzonej przez Insty
tut, które dzięki swemu starannemu 
opracowaniu umożliwiają poznanie naj
szerzej rozpowszechnionych wśród dzien
nikarzy poglądów na zagadnienie przy
znania im tajemnicy zawodowej. 

Mankamentem publikacji jest pomi
nięcie milczeniem (ze względów natury 
politycznej, v. str. 187) sytuacji panują
cej w tym względzie zarówno w ZSRR 
jak i innych krajach socjalistycznych. 

Aleksander Lichorowicz 

SŁOWNICTWO NASZEJ EPOKI 

Październikowy (z 1963 r.) numer mie
sięcznika Związku Niemieckich Dzienni
karzy (NRF) Der Journalist informuje 
o niezwykle interesujących badaniach 
nad współczesnym niemieckim zasobem 
leksykalnym. Prowadzi je Die Gesell
schaft für die Deutsche Sprache (Towa
rzystwo Języka Niemieckiego) w Lüne-
burgu na zlecenie instytucji Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Badania, któ
rymi kieruje dr Oskar Buchmann, do
tyczą neologizmów, a opierają się wy-
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łącznie na materiale wypowiedzi praso
wych. Liineburscy naukowcy wychodzą 
bowiem ze słusznego założenia, że wła
śnie w prasie najszybciej pojawiają się 
nowo ukute wyrazy i wyrażenia, nazy
wające nowe pojęcia. Uwzględniają oni 
dzienniki wydawane w języku niemiec
kim, w NRF, NRD, Szwajcarii i Austrii. 

Z badań wynika, że przeciętny numer 
gazety zawiera około 1200 wyrazów lub 
związków frazeologicznych, które były 
nieznane niemczyźnie przed 10—20 laty. 

Zebrany materiał odpowiednio sklasyfi
kowany (za pomocą specjalnej maszyny) 
ukaże modne obecnie w języku niemiec
kim wzory słowotwórcze i frazeologiczne 
oraz psychiczne uwarunkowanie neolo
gizmów utworzonych właśnie według 
tych a nie innych wzorów. 

Jako duchowego przywódcę całego 
przedsięwzięcia wymienia się jednego 
z najwybitniejszych współczesnych ję
zykoznawców niemieckich, Leona Wei-
gerbera. (юр) 



K R O N I K A N A U K O W A 

Jugosłowiański Instytut Dziennikarstwa 

Jugosłowiański Instytut Dziennikar
stwa założony 1 listopada 1959 r. jest 
jedyną tego rodzaju instytucją w Jugo
sławii. W statucie Instytutu wytyczone 
zostały jako najważniejsze następujące 
zadania: badanie z różnych punktów 
widzenia problemów z zakresu jugosło
wiańskiego dziennikarstwa; organizowa
nie seminariów prasoznawczych; kształ
cenie i doskonalenie kadr dziennikar
skich; tworzenie centralnej dokumenta
cji jugosłowiańskiego dziennikarstwa; 
gromadzenie, systematyzowanie i studio
wanie materiałów z zakresu dziennikar
stwa krajowego i zagranicznego; groma
dzenie materiałów do studiów nad hi
storią jugosłowiańskiego dziennikarstwa; 
publikowanie prac prasoznawczych In
stytutu oraz prac z tego zakresu auto
rów krajowych, a także zagranicznych. 

Ponieważ Instytut znajduje się jesz
cze w fazie dalszego organizacyjnego 
kształtowania i kompletowania kadr, 
dlatego też wszystkie wymienione zada
nia nie zostały jeszcze w pełni uwzględ
nione w obecnym planie pracy. W pla
nie tym na rok 1964 charakterystyczne 
są dwa momenty: przestudiowanie za
gadnień praktyki dziennikarstwa jugo
słowiańskiego, oraz rozwijanie coraz 
szerszej i ściślejszej współpracy z inny
mi instytucjami. W pierwszym rzędzie 
chodzi tu o współpracę z instytutem 
nauk społecznych, instytutem socjologii, 
wyższymi szkołami nauk społecznych, 
instytutami administracji społecznej, od
działami badania opinii radiosłuchaczy 
i telewidzów przy stacjach radiowo-tele-
wizyjnych, ośrodkami badawczymi w po
szczególnych organizacjach społecznych, 
oraz z organizacją dziennikarską. Przy 
Instytucie działają cztery rady złożone 
z około 70-ciu dziennikarzy, pracowni
ków naukowych i działaczy społecznych. 

Rady te są organami doradczymi i opi
niującymi. 
Badania nad rozwojem środków infor
macji w Jugosławii 

Badania te z różnych punktów widze
nia stanowią w planie na rok 1964 je
den z głównych zakresów pracy Insty
tutu. Chodzi tu o przestudiowanie pro
blemów dotyczących rozpowszechnienia 
prasy, odbioru programów radia i tele
wizji, wzrostu nakładów gazet i liczby 
abonentów radio wo-telewizyjny eh itp. 
Wykonywanie tych zadań wymaga sta
łego gromadzenia danych, które dotyczą 
materialnych i technicznych warunków 
środków informacji, zmiany ilości i na
kładów gazet i abonentów radiowo-tele-
wizyjnych. 

Jednym z większych sukcesów, które 
osiągnął w tym zakresie Instytut, jest 
ankieta dotycząca c z y t e l n i c t w a 
d z i e n n i k ó w i t y g o d n i k ó w 
w Socjalistycznej Federacyjnej Repu
blice Jugosławii. Badaniami tymi objęto 
3.200 urzędów pocztowych i placówek 
zajmujących się upowszechnianiem pra
sy. W ankiecie tej, która będzie w przy
szłości jedną ze stałych akcji okreso
wych, uzyskano dane dotyczące miej
scowości, wsi i osiedli, gdzie dociera 
codzienna i tygodniowa prasa, oraz dane 
statystyczne dotyczące mieszkańców, 
którzy prenumerują prasę, jak i tych, 
którzy czytając prasę nie korzystają 
z prenumeraty. 

Badania nad informacją i opinią pu
bliczną w zakresie środków informacji 

Przy współpracy jugosłowiańskich 
stacji radiowo-telewizyjnych przewiduje 
się przeprowadzenie na terytorium ca
łego kraju ankiety na temat socjologicz
nej s t r u k t u r y k r ę g u c z y t e l n i -
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к ó w prasy oraz korzystających z po
zostałych rodzajów środków informacji. 
Takie przedsięwzięcie ma na celu nie 
tylko zebranie danych o socjologicznej 
strukturze jugosłowiańskich czytelników 
prasy, lecz także o stosunku odbiorców 
do prasy i pozostałych środków infor
macji. Próba będzie przeprowadzona 
w każdej republice oddzielnie, lecz 
w oparciu o metodę reprezentacji, która 
umożliwi wyciągnięcie pożytecznych 
wniosków o charakterze ogólniejszym. 

Ankieta zawierać będzie około 40 py
tań. Pierwsze z nich odnosić się będą 
do podstawowych kategorii socjologicz
nych, jak: zawód, płeć, wykształcenie, 
wiek itp. Zasadnicze zaś pytania doty
czyć będą przede wszystkim opinii czy
telników o naszych najważniejszych 
dziennikach i czasopismach. 

Instytut Dziennikarstwa przedsięwziął 
przeprowadzenie badań socjologicznych 
nad k r o n i k ą f i l m o w ą . Badania 
te przeprowadzone zostaną za pomocą 
dwu ankiet. Jako korespondenci pierw
szej ankiety przewidziani zostali: kie
rownicy kin. instruktorzy kulturalno-
oświatowi oraz społeczno-polityczni 
przedstawiciele komun w jednej trzeciej 
tych miejscowości całego kraju, w któ
rych znajdują się kina. Wybór miejsco
wości dokonany został na podstawie pró
by losowej w celu osiągnięcia dostatecz
nej reprezentatywności. 

Drugą ankietą przebada się około 
dwóch tysięcy widzów kroniki filmowej 
w 48 miejscowościach, w celu uzyskania 
możliwie dokładnych opinii i sądów pu
bliczności o kronice filmowej, jako jed
nym ze środków masowej informacji. 

Ze względu na to, że w toku jest 
opracowywanie statutu komun i organi
zacji robotniczych, które zakończone zo
stanie w połowie 1964 г.. Instytut zapla
nował przeprowadzenie dwu ankiet: na 
temat źródeł, funkcji i organizacji środ
ków masowej informacji w naszych ko
munach i kolektywach robotniczych. 
Chodzi tu o uzyskanie odpowiedzi na py
tania: jak statuty komun sformułowały 
swój stosunek wobec problemu informo
wania społeczeństwa i jak będzie zorga
nizowana służba informacyjna w orga
nach komuny; po drugie zaś: jak statuty 
kolektywów robotniczych sformułowały 
swój stosunek wobec problemu informo
wania swoich członków i wobec środków 
masowej informac.ü oraz jak będzie 
zorganizowana służba informacyjna 
w kolektywach. 

W fazie końcowego opracowania znaj
duje się ankieta na temat o d b i o r u 

ś r o d k ó w i n f o r m a c j i w Jugosła
wii w r. 1963. Na podstawie testu, który 
zawiera 48 szczegółowo opracowanych 
pytań, które zostaną wysłane do przeszło 
1300 redakcji gazet, czasopism, stacji ra-
diowo-telewizyjnych i agencji, opracowu
je się analizę wewnętrznej organizacji 
redakcji, techniki drukowania gazet, 
struktury kadrowej dziennikarstwa 
i struktury specjalności dziennikarzy, za
wodowego i ogólnego wykształcenia 
dziennikarzy, funkcji wyborczych dzien
nikarzy do władz państwowych i organi
zacji społeczno-politycznych, oraz szere
gu innych problemów, które dotychczas 
nie zostały jeszcze dokładnie opraco
wane. 

Szczególna uwaga i wysiłki Instytutu 
zmierzają w tym roku do zorganizowa
nia sympozjum na temat: I n f o r m o 
w a n i e i s a m o r z ą d . Celem tego 
sympozjum jest naukowe zbadanie miej
sca i roli informacji w systemie samo
rządowym, licząc się w pierwszym rzę
dzie z pomocą, jakiej powinna ona udzie
lić człowiekowi pracy w podnoszeniu 
jego kwalifikacji zawTodowych i tych war
tości, które znajdują swój wyraz w .jego 
miejscu pracy, rodzinie, osiedlu, organi
zacji społecznej, komunie, powiecie, lub 
w społecznej wspólnocie w ogóle. 

Zadaniem sympozjum jest także 
stwierdzenie, w jakiej mierze zasada 
jawności prasy proklamowana przez no
wą konstytucję jest jednym z warunków 
pomyślnego nadzoru społecznego i jaki 
należy nadać kierunek pracy w zakresie 
skutecznego informowania socjalistycz
nego społeczeństwa. Na sympozjum, mię
dzy innymi, będą omawiane następujące 
tematy: zakres i pojęcie informacji w sa
morządzie; zasady swobody informacji 
i problem tajemnicy państwowej, oraz 
służbowej: informacje w kolektywie ro
botniczym jako narzędzie bezpośrednich 
wytwórców w twórczym procesie huma
nizacji stosunków społecznych; informa
cja w komunie jako środek demokratycz-
ności i utrwalania lokalnego samorządu; 
jawność informacji wobec społeczeństwa 
i wpływ społeczeństwa na informację; 
informacja jako łącznik między robotni
kiem a radą przedstawicieli i samorządu; 
oraz — dziennikarz jako pracownik za
wodowy i działacz społeczno-polityczny. 
Sympozjum odbędzie się przypuszczalnie 
w czerwcu, lub październiku 1964 r. 

Instytut zorganizuje także k o n f e 
r e n c j e poświęcone następującym za
gadnieniom: 

a) wpływ radia i telewizji na prasę; 
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b) organizacja pracy redakcji w pra
sie, radio i telewizji. 

Celem pierwszej konferencji jest wy
miana poglądów na temat wpływu radia 
i telewizji na prasę drukowaną, oraz 
przyszłego rozwoju wzajemnych stosun
ków między tymi środkami informacji. 
Chodzi przede wszystkim o uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób te 
trzy podstawowe środki informacji win
ny się wzajemnie uzupełniać, w celu 
uzyskania jak najbardziej korzystnych 
wyników w zakresie informacji społecz
nej. 

Ze względu na nasze warunki, potrze
by i stopień rozwoju dziennikarstwa 
w ogóle należałoby zorganizować w po
szczególnych redakcjach oddzielne nara
dy poświęcone problemowi organizacji 
pracy w redakcji. Powinny one dać wy
czerpujący przegląd i ocenę różnych sy
stemów organizacyjnych redakcji na 
świecie i w naszym kraju, żeby poszcze
gólne nasze redakcje mogły z dotychcza
sowych doświadczeń wyciągnąć praktycz
ne wnioski w celu jak najbardziej spraw
nej i wydajnej organizacji pracy. 

Analiza treści środków masowej 
informacji 

Przy pomocy współpracowników spoza 
Instytutu przewiduje się przeprowadzę-
nie badań nad zawartością prasy i nad 
informacją jugosłowiańskiego radia oraz 
telewizji. Chodzi tu m. in. o porówna
nie — jak w określonym okresie infor
mowały o różnych przejawach życia 
społecznego, ekonomicznego i kulturalne
go i o wydarzeniach w naszym kraju pra
sa, radio i telewizja. Analizy te objęłyby 
także ocenę redakcyjnego opracowywa
nia tekstów, co posłużyłoby za podstawę 
do dyskusji, narad poświęconych temu 
problemowi, przeprowadzonych zarówno 
w Związku Dziennikarzy Jugosławii, jak 
i innych organizacjach społeczno-poli
tycznych pośrednio, lub bezpośrednio za
interesowanych działalnością środków 
informacji. 

Badania te winny dać odpowiedź na 
szereg istotnych kwestii, jak пр.: jaka 
jest funkcja prasy, radia i telewizji 
w naszym społeczeństwie, jak zorganizo
wane siły społeczeństwa opierają na nich 
swoje oddziaływanie, jakie są wzajemne 
więzy między organami władzy a środka
mi informowania w republikach i komu
nach. Platformą, na której należy się 
opierać, jest program Związku Komuni
stów Jugosławii i nowa konstytucja 
SFRJ. 

Kształcenie dziennikarzy 
Statut Instytutu przewiduje, że będzie 

on spełniał rolę specjalistycznego ośrodka 
doskonalenia kadr dziennikarskich. Dla
tego też Instytut jest inicjatorem i orga
nizatorem różnych seminariów i konfe
rencji dla dziennikarzy, poświęconych 
zagadnieniom teoretycznym i zagadnie
niom z zakresu praktyki dziennikarskiej. 

Przy Instytucie istnieje stalą 3-mie-
sięczna s z k o ł a d z i e n n i k a r s k a 
i jednoroczna szkoła korespodencyjna 
(realizująca ten sam program stałej 
szkoły trzymiesięcznej). 

Nauka w szkole trzymiesięcznej od
bywa się codziennie oprócz niedziel 
i świąt w wymiarze 4 godzin. P r o 
g r a m nauczania obejmuje 280 godzin 
nauki z następującym programem: 

1) Podstawy socjologii marksistowskiej 
i metodologia badań zjawisk społecznych; 

2) Podstawy społeczno-ekonomicznego 
i politycznego systemu w SFRJ; 

3) Historia dziennikarstwa, sytuacja 
i problemy dziennikarstwa w Jugosławii 
i na świecie; 

4) Podstawy ekonomiczne i politycz
ne różnych systemów współczesnego spo
łeczeństwa; 

5) Zagadnienia praktyki i techniki 
dziennikarskiej. 

Główny nacisk położony został na 
sprawy zawodowe, mające zastosowanie 
w pracy dziennikarza, a to z tego 
względu, że znaczna część dziennikarzy 
ma możliwości uzupełnienia wykształ
cenia z zakresu nauk społecznych i poli
tycznych w wyższych szkołach politycz
nych, do których są regularnie kiero
wani. Ci zaś, którzy nie ukończyli stu
diów (zwłaszcza młodzi dziennikarze) 
mają możność uzupełnić swą wiedzę na 
zaocznych, lub stacjonarnych studiach 
w szkołach wyższych. 

Dla absolwentów różnych wydziałów, 
którzy pragną pracować w zawodzie 
dziennikarskim dobrą szkołą praktyczną, 
zawodową jest redakcja. O doskonalenie 
tych kadr troszczy się Instytut Dzienni
karstwa oraz Związek Dziennikarzy. Po^ 
nadto zaś mogą oni korzystać jako wolni 
słuchacze z dwuletnich studiów prowa
dzonych przez nowopowstałe katedry 
dziennikarstwa. 

Oprócz kształcenia zawodowego Insty
tut organizuje także s p e c j a l i s t y c z 
n e s e m i n a r i a , które trwają od 3 do 
7 dni, oraz 15-dniowe k u r s y . Poświę
cone są one takim zagadnieniom, jak', 
organizacja pracy w redakcji, techniczne 
redagowanie gazety, formy pracy w pra
sie, radio i telewizji itp. 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Wreszcie organizuje się jeszcze jeden 
rodzaj seminariów — poświęconych za
poznaniu dziennikarzy z najbardziej 
aktualnymi problemami i przejawami ży
cia naszego społeczeństwa i sprawami 
międzynarodowymi. Na tych seminariach 
wykłady prowadzą najwybitniejsi dzia
łacze polityczni i społeczni, oraz specja
liści z różnych dyscyplfrh 

Należy wspomnieć, że w czasie 4-let-
niej działalności Instytutu w seminariach 
i kursach wzięło udział ponad 900 dzien
nikarzy. Oprócz seminariów dla naszych 
dziennikarzy, Instytut zorganizował 9 od
dzielnych seminariów, które trwały od 3 
do 6 dni i przeznaczone były dla grupy 
zagranicznych dziennikarzy z Azji, Afry
ki i Ameryki łacińskiej, którzy przeby
wali w naszym kraju jako stypendyści 
rządu jugosłowiańskiego. 

Działalność wydawnicza 
Przedstawiona pokrótce działalność 

Instytutu oraz działalność naukowa in
nych instytucji, a odnosząca się do śród' 
ków masowej informacji znajduje swój 
wyraz w organie Instytutu Dziennikar
stwa pt. Novinarstwo *) (Dziennikar
stwo). Przewiduje się wydanie podręcz-

*) Zob. omówienie ,,W czasopismach" s. 168 
(p. red.). 

nika dla dziennikarzy-reporterów radio
wych, oraz publikacji p. t. „środki infor
macji w Jugosławii". 

W pracy tej uwzględnione zostaną da
ne o wszystkich środkach masowej infor
macji w Jugosławii z uwzględnieniem 
historii jugosłowiańskiej prasy, radia 
i telewizji. Oprócz tych publikacji prze
widuje się tłumaczenie ważniejszych prac 
ze światowej literatury fachowej, wyda
nie podręcznika dla dziennikarzy, prac 
z historii jugosłowiańskiego dziennikar
stwa itp. 

Szczególną akcją, którą w tym roku 
przygotowuje Instytut, jest wystawa po
święcona jugosłowiańskiej prasie, radiu 
i telewizji. Wystawa ta będzie począt
kiem akcji polityczno-propagandowej 
„Miesiąca prasy". 

Jugosłowiański Instytut Dziennikar
stwa ze szczególną uwagą śledzi badania 
prasoznawcze za granicą i wykorzystuje 
je do własnej pracy, współpracując z za
granicznymi instytucjami prasoznawczy-
mi. Jugosłowiański Instytut Dziennikar
stwa pragnie kontakty te jeszcze bar
dziej rozszerzyć i utrwalić tak, żeby 
współpraca przynosiła obopólne korzyści. 

Milo Popovic 
(Belgrad) 
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III Międzynarodowe Spotkanie Dziennikarzy 

Spotkanie zostało zwołane przez Mię
dzynarodowy Komitet Współpracy Dzien
nikarzy (ICCJ) z siedzibą w Rzymie. Pra
ce rozpoczęły się inauguracyjną sesją 
w Algierze (23 9 1963, w której też wzię
ły udział oficjalne osobistości Republiki 
Algierskiej i przedstawiciele UNESCO. 
Spotkanie zgromadziło 260 delegatów 
i obserwatorów z 69 krajów wszystkich 
kontynentów, wydelegowanych przez 5 
międzynarodowych organizacji. 

Dalsze obrady toczyły się na pokładzie 
statku „Litwa" dostarczonego przez 
dziennikarzy radzieckich, w Kairze 
i Bejrucie, gdzie nastąpiło uroczyste za
kończenie spotkania (3 10 1963). 

Uczestnicy odwiedzili szereg krajów 
w rejonie morza Śródziemnego — m. in. 
Algierię, Tunis, ZR A, Liban. 

W komunikacie opublikowanym po 
spotkaniu czytamy m. in.: „Spotkanie 
było źródłem informacji o rzeczywistej 
sytuacji nowowyzwolonych krajów. Po
zwoli to dziennikarzom nieść skuteczniej
szą pomoc narodoim Afryki, podobnie jak 
informacje, wymienione wzajemnie mię
dzy dziennikarzami na temat ich życia 
i życia ich narodów na wszystkich kon
tynentach. 

Spotkanie odbyło się w okresie kiedy 
wiele rządów podpisało traktat o zakazie 
prób jądrowych, będący ważnym wkła
dem do sprawy walki o pokój ; w okresie, 
kiedy decydował się los pokoju i los lu
dów ciemiężonych przez kolonializm, 
które podnoszą się w niepowstrzymanym, 
dążeniu do wolności. Po wyczerpującej 
i szczerej dyskusji dziennikarze, przejęci 
uczuciem odpowiedzialności za swój za
wód, podkreślają konieczność dążenia 
przede wszystkim do pokojowego współ
istnienia, zmniejszenia napięcia i popra
wy stosunków międzynarodowych. Nie 
oznacza to jednak akceptowania kolo
nialnego status quo, ani wyrzeczenia się 
świętej walki o wolność jednostek i na
rodów. 

Delegaci zwrócili uwagę na tragiczną 
sytuację prześladowanych kolegów 
w krajach jeszcze zależnych. Ogranicza 

się wolność prasy, stosuje się represje 
wobec demokratycznych i postępowych 
dziennikarzy. Mimo to prasa demokra
tyczna poczyniła wielkie postępy. Wielką 
rolę odgrywają postępowi dziennikarze 
już wyzwolonych krajów w zakresie fa
chowej i technicznej pomocy dla prasy 
w krajach zależnych. 

Dla lepszego wzajemnego zrozumienia 
między narodami należy stale publiko
wać informacje przeciw imperialistycz
nym prowokacjom, takim jakie grożą 
Kubiei, walczyć o pokojowe rozwiązanie 
przyczyn konfliktów takich jak problem 
niemiecki, o całkowity zakaz prób jądro
wych, o podpisanie traktatu rozbrojenio
wego, o poszanowanie suwerenności każ
dego kraju i poszanowanie prawa naro
du do wyboru swego własnego systemu 
politycznego'. 

„...Uczestnicy spotkania wzywają swych 
kolegów na świecie do przyłączenia się 
do tej walki. Spotkanie postanowiło ob
jąć obradami uczciwych dziennikarzy, 
którzy mimo swych różnych poglądów są 
gotowi przyczynić się do ustalenia mię
dzynarodowych stosunków opartych na 
sprawiedliwości i wzajemnym szacunku, 
do walki z kolonializmem i rasizmem. 

Spotkanie wzywa dziennikarzy do 
tworzenia organizacji zawodowych 
w krajach, gdzie nie zastały one jeszcze 
utworzone i do połączenia się w jedną 
organizację tam, gdzie jest ich kilka". 

Podkreślano też konieczność niesienia 
bardziej wydajnej pomocy dziennika
rzom rozwijających się krajów. 

Poza posiedzeniami generalnymi 
uczestnicy spotkania pracowali też 
w trzech grupach roboczych. 

P i e r w s z a dyskutowała nad zagad
nieniem: „Dziennikarz w centrum dysku
sji między narodami". Wśród wniosków 
tej grupy czytamy m. in.: 

„Wzywamy dziennikarzy całego świa
ta, niezależnie od ich przekonań poli
tycznych, ideologicznych i filozoficznych, 
by zwiększyli swe wspólne wysiłki dla 
pokojowej współpracy i pokoju, dla po
parcia dalszej dyskusji między narodami, 

12* 
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dla rozszerzenia pokojowych i przyjaz
nych stosunków i wyzwolenia świata od 
groźby atomowego zniszczenia. Wzywa
my wszystkich dziennikarzy, by poświę
cili swe pióra prawdziwej informacji, by 
przeszkodzić ingerencji jednego państwa 
w sprawy drugiego, położyć kres wszel
kiej obcej agresji. Zwracamy się do 
wszystkich dziennikarzy by pomogli szu
kać sprawiedliwego rozwiązania między
narodowych problemów będących obec
nie źródłem międzynarodowego napięcia 
i zagrożeniem pokoju przez imperiali
stów: jak problem płd. Wietnamu, Kuby, 
Laosu, płd. Korei, zach. Berlina, Angoli, 
Mozambiku i płd. Arabii. Domagamy się, 
by żaden dziennikarz nie brał udziału 
w propagandzie wojennej i by każdy 
przeciwstawiał się podżegającym do woj
ny i faszystowskim manifestacjom w pra
sie". 

Grupa pierwsza przedstawiła też rezo
lucję w sprawie częściowego zakazu prób 
jądrowych. 

D r u g a grupa dyskutowała nad wa
runkami pracy dziennikarzy na świecie. 
W jej wnioskach czytamy: 

,,Pół miliona dziennikarzy pracujących 
na świecie, obserwujących i opisujących 
wydarzenia, m o ż e współpracować 
w rozwiązywaniu wielu problemów za
wodowych i dotyczących całej prasy mi
mo dzielących ich granic państwowych, 
różnych poglądów na świat i różnego 
stopnia rozwoju. ICCJ powinna rozważyć 
możliwości współpracy z ILO i UNESCO 
w celu opracowania obowiązującego 
w skali międzynarodowej wzoru umowy 
o zatrudnienie i ustalenie sprawiedli
wych warunków pracy. 

Międzynarodowa wymiana doświad
czeń organizacji zawodowych mogłaby 
być szczególnie użyteczna w zakresie: 
współpracy różnych środków masowej 
komunikacji, jak prasa, radio, telewizja 
itd.; problemów ułatwień pocztowych, 
telefonicznych i telegraficznych oraz zni
żek komunikacyjnych dla dziennikarzy 
wykonujących swą pracę; badań nad 
prasą; wzajemnej pomocy krajowych or
ganizacji zawodowych dla koresponden
tów zagranicznych; wymiany delegatów 
w celu poznania organizacji gazet 
i dziennikarstwa oraz metod pracy w po
szczególnych krajach; zagadnień chorób 
zawodowych i środków zapobiegania 
tym chorobom; prawodawstwa zabez
pieczającego prawo do swobody wy
powiedzi; pomocy dla wchodzących 
w zawód dziennikarski i dla kolegów 
z nowych krajów oraz dla dziennikarzy, 
którzy albo zostali zwolnieni albo pod
dani prześladowaniom przez rządy za 

obronę swych praw zawodowych i inte
resu ich narodów; zagadnień wzrastają
cej mechanizacji pracy dziennikarskiej; 
porozumień zabezpieczających dzienni
karzy przed zwolnieniami z pracy, z wy
jątkiem zwolnień z ważnych powodów; 
prawa dziennikarzy do pisania zgodnie 
ze swoim sumieniem; tworzenia ośrod
ków dostarczających odpowiedniej pracy 
dla bezrobotnych dziennikarzy; spraw 
dotyczących ubezpieczeń społecznych ; 
gwarancji tajemnicy zawodowej, domów 
wypoczynkowych i klubów dziennika
rzy". 

„Przypominamy rezolucję poprzednich 
konferencji w Helsinkach i Baden, 
i zwracamy się znów do UNESCO o wy
danie międzynarodowej legitymacji pra
sowej umożliwiającej dziennikarzom po
dróżowanie bez restrykcji i pomagającej 
im w wykonywaniu pracy". 

T r z e c i a grupa dyskutowała nad za
gadnieniem: „Zadania dziennikarzy 
w dziedzinie informacji o walce narodów 
w procesie rozwoju, przeciw koloniali
zmowi i imperializmowi w jego wszel
kich formach, o niezależność narodową, 
polityczną, ekonomiczną i kulturalną 
i o pokój". 

W rezolucjach tej grupy wskazano 
m. in. na zadanie niesienia efektywnej 
pomocy dziennikarzom pracującym 
w prasie, radio i telewizji krajów wal
czących o zrzucenie jarzma kolonialnego; 
zdecydowanej walki przeciw stałym 
prześladowaniom prasy i postępowych 
pism w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej 
i Australii; niesienie pomocy dziennika
rzom uwięzionym w Maroku, płd. Afryce, 
płd. Wietnamie, płd. Korei, Hiszpanii, 
Ekwadorze, Wenezueli i w innych kra
jach — poprzez zapewnienie im pomocy 
prawników i niesienie pomocy ich ro
dzinom; występowania z kategorycznym 
protestem przeciw polityce apartheidu, 
kolonializmowi i rasizmowi we wszelkiej 
postaci. (tr) 

Uczestnicy spotkania odwiedzili na
stępnie na zaproszenie Związku Dzienni
karzy ZSRR Związek Radziecki i odbyli 
na Kremlu rozmowę z przewodniczą
cym Rady Ministrów ZSRR — 
N. S. С h r u s z с z o w e m. Premier ra
dziecki wygłosił przemówienie powitalne, 
w którym powiedział m. in.: 

,.W waszych rękach macie potężny 
oręż — oręż słowa. Wy, postępowi dzien
nikarze, poświęcacie waszą wiedzę i pra
cę, wasz talent, szczytnym celom mó
wiąc milionom czytelników, słuchaczy 
i widzów o tym, co dzieje się na świecie. 
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Od waszej działalności w dużym stopniu 
zależy kształtowanie opinii publicznej 
i nastrojów ludzi. Waszym powołaniem 
jest pomaganie ludziom, aby lepiej rozu
mieli zjawiska społeczne, które zachodzą 
na świecie". 

50 dziennikarzy, obecnych na tym 
spotkaniu z N. S. C h r u s z c z o w e m , 
przedstawiło liczne pytania, na które od
powiadał premier radziecki. Mówił mię
dzy innymi także na temat roli i miejsca 
prasy w życiu społeczeństwa. (Wypo
wiedź tę zamieściła Trybuna Ludu, 
nr 297, 1963 г.). 

Sejmowa Komisja Kultury i Sztuki 
omawiała na specjalnym posiedzeniu 
(12. XII. 1963) projekt NPG i budżetu 
państwa na r. 1964 w części dotyczącej 
Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, 
RSW „Prasa" i PAP. W posiedzeniu 
prócz posłów, członków Komisji, uczest
niczyli kierownicy wymienionych insty
tucji — prezesi Włodzimierz S о к о r-
s к i i Mieczysław Z a w a d k a oraz 
red. naczelny PAP Michał H o f m a n . 

Plan 1964 r. przewiduje, jeśli chodzi 
o radio i telewizję: 

— wzrost liczby radioabonentów 
o l,6°/o do 5 milionów 808 tys., a teleabo-
nentów o 400 tys., do 1 miliona 696 tys.; 

— wpływy z opłat za abonamenty ra
diowe i telewizyjne wzrosnąć mają 
o 170 tys. zł w porównaniu do 1963 r. 
i osiągnąć łącznie 1,4 mld zł; 

— nadwyżka wpływów nad wydatka
mi preliminowana jest na 795 min zł 
(przy wydatkach 604,5 min zł z czego ok. 
48%> przeznacza się na centralny i lo
kalny radiowy program krajowy, ok. 13%) 
na program dla zagranicy, a ok. 39% na 
program telewizyjny); 

— limit inwestycyjny zamyka się 
kwotą 85 min zł, w tym prawie połowa 
na dalsze prowadzenie budowy rozgłośni 
radiowo-telewizyjnej w Warszawie, a 35 
min zł na zakup urządzeń i sprzętu. 

Tak ustalony budżet zapewni realiza
cję programu radiowego w ramach iden
tycznych jak w r. 1963, natomiast gdy 
chodzi o telewizję program wzrośnie 
o 5%, jednak przy zredukowaniu audy
cji „na żywo" (ok. 150 godz. w roku), co 
wiąże się ze zmniejszeniem bezosobowe
go funduszu płac. 

A oto niektóre stwierdzenia uczestni-

Prasa Polska (nr 10/63) opublikowała 
komunikat o III Międzynarodowym Spot
kaniu Dziennikarzy, w którym uczestni
czyli jako przedstawiciele dziennikarzy 
polskich Henryk K o r o t y ń s k i , Mi
chał H o f m a n , Włodzimierz J a n i u -
r e k, Zdzisław P i ś, Jerzy P u t r a 
m e n t i Bolesław W ó j c i c k i . Następ
nie (nr 11/63) zamieściła pełny tekst ko
munikatu opublikowanego po spotkaniu 
oraz (nr 12/63) fragmenty referatu 
M. Hofmana, wiceprzewodniczącego 
MOD. (к) 

ków posiedzenia dotyczące radia i tele
wizji (podajemy wg Biuletynu Sejmowe
go 508/111 kad.): 

Jan D o m i n i e w s k i (dyr. zespołu 
NIK): W telewizji nie zdołano uzyskać 
planowanego wskaźnika udziału ośrodków 
terenowych w programie ogólnopolskim. 
Nie usunięto też szeregu niewłaściwości 
organizacyjnych i kadrowych. Koszty 
nadal utrzymują się na zbyt wysokim po
ziomie, m. in. na skutek nieuzyskania 
zamierzonego poziomu wydajności pracy, 
a także dyscypliny finansowej. Energicz
nej ingerencji i nadzoru wymaga sytua
cja w ośrodkach terenowych. W sferze 
spraw organizacyjnych, etatowych, wy
dajności pracy, przy większej dyscyplinie 
norm i stawek leżą jeszcze znaczne re
zerwy. 

Włodzimierz S о к o r s к i (prezes 
KdSRiT): Udział ośrodków regionalnych 
w telewizyjnym programie ogólnopol
skim wzrośnie w 1964 r. do 25% progra
mu. Mimo że dyktowane stanem bazy 
technicznej i względami polityczno-kul-
turowymi, nie będzie to łatwe, gdyż 
ośrodki regionalne nie są technicznie 
i kadrowo przygotowane do tak dużej 
produkcji. 

Zmniejszenie bezosobowego funduszu 
płac w telewizji i w programie dla za
granicy zmusi Komitet do oszczędniejszej 
gospodarki i uruchomienia rezerw. 

Zagadnieniem dyskutowanym w Ko
mitecie są perspektywy terenowych roz
głośni radiowych, których udział w pro
gramie ogólnopolskim wynosi 16%. Ten 
wskaźnik jest w zasadzie ustabilizowany 
i odpowiada wzajemnym interesom pro
gramu centralnego i lokalnego. Równo
cześnie jednak rozgłośnie terenowe mają 

W Sejmie — budżet radia, telewizji i prasy 
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zbyt mały program lokalny (niektóre nie
spełna 1,5 godz, dziennie). Na prze
szkodzie stoi brak fal średnich, na któ
rych program ten mógłby być nadawany. 
Jedynym rozwiązaniem byłoby przejście 
na fale ultrakrótkie, co jednak wiąże się 
z dużymi inwestycjami planowanymi 
w latach przyszłych. W tym roku (1964) 
sytuacja w tej dziedzinie nie ulegnie 
zmianie. 

Andrzej W a 1 a t e к (wiceprzew. 
KdSRiT): Szereg zjawisk słusznie kryty
kowanych w programie telewizyjnym ma 
swe źródło przede wszystkim w niedo
rozwoju bazy technicznej. Czas nadawa
nia programu osiągnięty przy tej bazie 
technicznej stanowi maksimum tego, co 
można uzyskać. Równocześnie istnieje 
olbrzymi nacisk widzów na rozszerzenie 
i unowocześnienie programów. 

Jeśli chodzi o RSW „Prasa" — plan 
1964 r. przewiduje: 

— zwiększenie nakładu globalnego 
o 5'°/o (dzienników i czasopism); w sto
sunku do 1963 r. jest to wzrost nakładów 
nie nadążający za wzrostem potrzeb czy
telniczych; 

— pula papieru przyznana na cele 
prasowo-wydawnicze jest o 2 tys. ton 
większa niż w 1963 г.; со jednak nie po
zwoli na przywrócenie okrojonych obję
tości pism; 

— łączna objętość wszystkich pism 
w 1964 r. jest nieco większa od przewi
dywanego wykonania w roku 1963, sta
nowi jednak znaczne pogorszenie w sto-
sunku do planu jaki był ustalony na 
r. 1963; 

— w 1964 r. RSW „Prasa" podejmie 
kilka inicjatyw prasowo-wydawniczych, 
m. in. organizując 8 nowych mutacji w 6 
dziennikach i zwiększy częstotliwość 
ukazywania się trzech mutacji Gazety 
Zielonogórskiej ; 

— poziom zatrudnienia i funduszu 
płac kształtować się będzie nieco powy
żej poziomu 1963 r. 

W odpowiedzi na pytania posłów, pre
zes RSW „Prasa" Mieczysław Z a w a d 
k a stwierdził m. in.: 

Na skutek zmniejszenia w roku 1963 
objętości szeregu dzienników i czasopism 
uległy zachwianiu właściwe proporcje 
pomiędzy formami dziennikarskimi na 
niekorzyść publicystyki, co w świetle 
uchwał XIII Plenum КС PZPR ma 
szczególnie niekorzystną wymowę. 
Zwiększona w 1964 r. pula papieru zosta
nie przeznaczona na przywrócenie obję
tości niektórych dzienników i czasopism. 

Wśród innowacji 1964 г.: 1. zapewnie
nie ośrodkom wojewódzkim dwu tytułów 
dzienników ukazujących się w niedzielę, 
zamiast dotychczasowego jednego; 2. 
zwiększenie liczby mutacji; 3. zwiększe
nie usług Agencji Robotniczej. 

Podobnie jak i na jednym z poprzed
nich posiedzeń Komisji sprawa dostaw 
papieru na potrzeby prasy wywołała oży
wioną dyskusję posłów (zob. Zeszyty 
Prasoznawcze nr 4/1963). Poruszono prze
de wszystkim sprawę skutków, jakie po
woduje niezaspakajanie potrzeb rynku 
czytelniczego w prasę. Komisja uchwaliła 
poprzednio dezyderat postulujący rozwa
żenie możliwości ograniczenia eksportu 
papieru gazetowego z uwagi na nieza
spokojone potrzeby krajowe. Odpowiada
jąc na ten dezyderat, przewodniczący 
Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów, Stefan J ę d г у с h o w s к i, nade
słał Komisji wyjaśnienie, iż napięte saldo 
handlu zagranicznego nie pozwala na 
zmniejszenie ilości eksportowanego pa
pieru. Eksport papieru stanowi znikomą 
część krajowej produkcji papieru i nie 
rzutuje w sposób zasadniczy na wielkość 
puli papieru przeznaczoną na produkcję 
książkową. O rozmiarach tej puli decy
duje przede wszystkim rozmiar produk
cji przemysłu papierniczego, zbyt małej 
w stosunku do potrzeb. Przemysłowi 
papierniczemu postawiono zadania 
zmniejszenia posiadanych rezerw pro
dukcyjnych, modernizacji i usprawnie
nia pracy. Podjęto prace nad zwięk
szeniem stopnia wykorzystania maszyn 
papierniczych, a także poprawą jakości 
surowców i półfabrykatów oraz udosko
naleniem technologii. 

Helena J a w o r s k a (pos. PZPR) 
zwróciła uwagę w swym wystąpieniu, 
że ta odpowiedź niedostatecznie zbiega 
się z dezyderatem Komisji, która nie pro
ponowała ograniczenia eksportu papieru 
w ogóle, lecz jedynie sugerowała rozwa
żenie możliwości ograniczenia eksportu 
papieru gazetowego. Jak wynika ze 
wspomnianej odpowiedzi Komisji Plano
wania, eksport papieru gazetowego 
w ostatnich latach nie uległ wzrostowi, 
gdy tymczasem przydziały papieru dla 
dzienników i czasopism zmalały. W wy
padkach uzasadnionych wymogami ryn
ku krajowego zdarzało się już, że ogra
niczano eksport (węgiel, artykuły rolno-
spożywcze). Czy szkody społeczne, spo
wodowane eksportem papieru gazetowe
go, nie są większe aniżeli zysk osiągany 
z tego eksportu — to był problem, któ
rego rozważenie postulowała Komisja. 
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Postanowiono ponownie zwrócić się w tej 
sprawie do Komisji Planowania. 

* 
A oto z kolei preliminaż budżetowy 

Polskiej Agencji Prasowej na 1964 г.: 
Przy dochodach Agencji ustalonych na 

60,4 min zł uzyskała ona nadwyżkę nad 
wydatkami — 6.220 tys., którą wpłaci do 
budżetu. 

W porównaniu do 1963 r. projekt prze
widuje wzrost dochodu o 336 tys. zł, 
a wzrost wydatków o 1.316 tys. zł spowo
dowany główrnie powiększeniem nakła
dów na zakup części zamiennych do 
urządzeń technicznych (zakup sprzętu 
i urządzeń za 3,5 min zł). Równocześnie 
nastąpi zmniejszenie wydatków osobo
wych i niewielka redukcja zatrudnienia. 

Z wypowiedzi red. nacz. PAP Michała 
H o f m a n a : 

Przewidywane inwestycje podyktowa
ne są koniecznością unowocześnienia 
sprzętu do odbioru i nadawania informa
cji, co, jak wykazały doświadczenia, daje 
państwu poważne oszczędności dewizowe. 
Np. dzięki zakupowi i uruchomieniu 
w PAP nowoczesnej aparatury do po
wielania MSZ oszczędza ok. pół miliona 
rubli dewizowych na wydawnictwach za
granicznych. Podobnie — przystosowanie 
ośrodka radiowego PAP w Zegrzu do 
odbioru fotografii przynosi RSW „Pra
sa" oszczędności 30—40 tys. dolarów 
rocznie, gdyż przesyłanie fotografii drogą 
radiową jest tańsze niż drogą kablową. 

(r) 

Tele-AR 
Od około 2 lat działa założona w lu

tym 1962 komórka redakcyjna Agencji 
Robotniczej, która wyszła naprzeciw 
rozwojowi telewizji, organizując służbę 
reporterską dziennikarzy na potrzeby 
telewizji. Wzorem agencji zachodnich, 
które utworzyły specjalne działy telewi
zyjne, powstał Serwis Filmowo-Telewi
zyjny Agencji Robotniczej, w skrócie: 
Tele-AR, pierwsza tego typu redakcja 
w krajach socjalistycznych. 

Tele-AR oparł swą działalność na 
prostym pomyśle: zachęcić dziennikarzy, 
korespondentów i reporterów, którzy po
dróżują po świecie i piszą do prasy, by 
równocześnie utrwalali swe wrażenia na 
taśmie filmowej. Następnie pomóc im 
w stworzeniu tego nowego warsztatu 
pracy. Taki dziennikarski reportaż fil
mowy, oczywiście bez aspiracji filmu 
artystycznego, ale oczywiście dobry, in
teresujący, jest przez telewizję poszuki
wany, jako typowa dla telewizji forma 
reportażowa. 

Tele-AR nawiązał kontakty z dzienni
karzami podróżującymi po świecie i zor
ganizował kilka kursów operatorskich, 
zapoznając ich z zasadami obsługiwania 
16-milimetrowej kamery amatorskiej. 
Przeszkolono około 60 dziennikarzy. 
W ciągu 1962 r. Tele-AR wyprodukował 
24 reportaże filmowo-telewizyjne, w 1963 
r. — ponad 40. Wśród autorów są: Ol
gierd B u d r e w i c z , Wojciech G i e ł-
ż y ń s к i, Tadeusz J a c k o w s k i , Ka
zimierz D z i e w a n o w s k i , Władysław 
S l i w k a - S z c z e r b i e , Juliusz G r u 
d z i ń s k i . 

Zdaniem dziennikarzy, którzy podjęli 

tę inicjatywę, praca z kamerą filmową 
daje im nie tylko wiele satysfakcji w tej 
nowej dziedzinie pracy reporterskiej, ale 
pomaga w samej pracy dziennikarskiej. 
Daje ostrzejsze widzenie spraw, zmusza 
do głębszego poznania problemów, któ
rymi dziennikarz się zajmuje. 

Na pewno nie łatwe i nie zawsze uda
ne będą te pierwsze doświadczenia, ale 
można sobie wyobrazić jak bardzo atrak
cyjne dla każdego rasowego dziennika
rza. O ileż bogatsze środki wyrazu daje 
taśma filmowa w porównaniu z magne
tofonową. A przecież już ta ostatnia, 
wprowadzona do technicznego* wyposa
żenia warsztatu dziennikarskiego, otwo
rzyła ogromne i nowe możliwości. 

Praca nad zorganizowaniem Tele-
AR-u, komórki redakcyjnej zupełnie no
wego typu, nie była łatwa. Materiał fil
mowy dostarczony przez dziennikarza 
wymaga opracowania reżyserskiego, 
dźwiękowego, zaopatrzenia w komentarz 
itd. Ale już pierwsze wyniki pracy Tele-
ARu okazały się owocne. 14 tematów 
filmowych przedstawionych przez Tele-
AR poza konkursem na III Ogólnopol
skim Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych spotkało się z życzliwym przyję
ciem i zostało zakupionych przez przed
stawicieli wytwórni zagranicznych. 

Filmami Tele-ARu zainteresowała się 
nie tylko telewizja, w której znalazły 
one bardzo wdzięcznego widza, ale także 
„Filmos", zakupując krótkometrażowe 
filmy dokumentalne, a ponadto różne 
instytucje pozafilmowe np. zajmujące się 
naszym handlem zagranicznym. 

(k) 
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POLSKA 

Abonenci radiowi 

Ostateczne dane ilustrujące ilość radio-
abonentów w I półroczu 1963 r. opublikowane 
przez Biuletyn Statystyczny (nr 11/63) odbie
gają nieco od poprzednich, które podaliśmy 
w Zeszytach (nry 3 i 4. 63). Radioabonentów 
było ogółem 5.692 tys., z czego na wsi 
1.956 tys. 

Podane liczby zarówno bezwzględne, jak 
i w odniesieniu do tysiąca mieszkańców po
szczególnych województw, pozwalają nieco 
precyzyjniej ująć sygnalizowane już tutaj 
zjawisko zmniejszenia się ilości radioabonen
tów na wsi. Jak już pisaliśmy, w ciągu I pół
rocza 1963 przybyło ogółem 72 tys. abonen
tów radia, gdy równocześnie na wsi ubyło 
ich 75 tys. (z 2.031 tys. do 1.956 tys.). 

Oczywiście ten ubytek rozłożył się nie
równomiernie na poszczególne województwa. 
Były województwa, gdzie wiejskich radio
abonentów przybyło (bydgoskie, poznańskie, 
kieleckie lubelskie), były takie, gdzie ilość 
pozostała niezmieniona (białostockie, olsztyń
skie, szczecińskie, zielonogórskie), ale w po
zostałych — nastąpił spadek. Biorąc pod 
uwagę liczby bezwzględne — największy 
w woj. katowickim o 35 tys., wrocławskim 
o 20 tys. i warszawskim o 10 tys. Ponadto 
w opolskim o 7 tys., krakowskim (6 tys.), 
rzeszowskim i gdańskim (po 2 tys.) oraz ko
szalińskim (1 tys.). 

Widać wyraźnie, że największy ubytek 
wiejskich radioabonentów nastąpił w woje
wództwach objętych zasięgiem telewizji, ale 
przyrost teleabonentów nie równoważy ubyt
ku radioabonentów. Przykładowo — woje
wództwo wrocławskie (bez miasta Wrocła
wia). Radioabonentów przybyło ogółem 
2 tys.. ale na wsi ubyło 20 tys., a teleabo
nentów przybyło ogółem (a więc i w mia
stach powiatowych) 11.600. 

Jeśli chodzi o liczby względne — wskaźnik 
radioabonentów na 1000 mieszkańców, ogól
ny dla całej Polski, podniósł się z 184 do 186 
w ci-,gu I półrocza 1963. 

Najwyższy miała Warszawa — 302 (ale niż
szy niż na koniec 1962 г., kiedy wynosił 304 
na 1000 mieszkańców), m. Poznań — 284, 
m. Łódź — 274, m. Kraków — 262. Z woje
wództw najwyższy wskaźnik miało katowic
kie — 227, gdańskie — 212. Najniższy wskaź
nik ma woj. kieleckie — 120 abonentów na 
1000 mieszkańców. Na drugim i trzecim miej
scu od końca jest rzeszowskie (141) i biało
stockie (142). (r) 

PKF 

Cztery nagrody na festiwalach międzyna
rodowych w ciągu ostatnich trzech lat zdo
była Polska Kronika Filmowa (1960 — Wene
cja, 1962 — Cannes i San Francisco, 1963 — 
ponownie San Francisco). 

Zespół PKF składa się z 6-osobowej re
dakcji (same kobiety), 15 operatorów, 2 ko
mentatorów. 2 autorów ilustracji muzycznej, 
2 montażystów i jednego spikera. 

Pierwszy numer PKF ukazał się w grudniu 
1944 w Lublinie. Edycję cotygodniową pod
jęto w 1947 г., by następnie, od 6 już lat, 
przygotowywać dwa wydania kroniki tygo
dniowo. PKF prowadzi wymianę z 40 kroni
kami i firmami sponad 30 krajów. 

Program tv 1964 

Ramowy program bieżącego roku przewi
duje 1535 godzin (64%) w programie ogólno
polskim audycji „na żywo". 30% programu 
(720 godz.) zajmą filmy różnego rodzajiz. Re
transmisje zagraniczne — 6%, t j . 160 godz. 

Poszczególnym działom przyznano nastę
pującą ilość godzin: polityczno-inform.ieyj-
ny — 647, artystyczny — 410, audycji dla 
dzieci — 205. 

Określono również ramowy udział poszcze
gólnych ośrodków telewizyjnych w progra
mie ogólnopolskim. Warszawa — 1147, Kato
wice — 102, Łódź — 80. Najmniej — Szczecin, 
bo 8 godz. — na razie ze studia poznańskiego. 

(>) 

Ankieta radiosłuchaczy 

Redakcja Studiów i Oceny Programu PR 
przeprowadziła wśród radiosłuchaczy spe
cjalną ankietę na temat programów estra-
dowo-rozrywkowych, które pod względom 
popularności zajmują drugie miejsce po słu
chowiskach i powieści radiowej „Matysia
kowie". 

Największe powodzenie wśród radiowych 
pozycji estradowo-rozrywkowych ma „Pod
wieczorek przy mikrofonie" słuchany regu
larnie niemal przez 90% radiosłuchaczy (nie
zależnie od miejsca zamieszkania, zawodu, 
płci i wieku). Z tekstów „Podwieczorku" naj
bardziej podobają się teksty Ofierskiego. 
Przeważa opinia, że chętniej słuchane są au
dycje estradowe z udziałem publiczności, niż 
nadawane ze studia. to) 
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PRASA POLONIJNA 

Monografia 
W związku ze s tuleciem prasy polskiej 

w USA p r z y g o t o w y w a n a jest tam monogra 
fia w j ęzyku angielskim, zawierająca rów
nież re jes t r po l sko -amerykańsk ich dz iennika
rzy. Obok nazwisk — także za jmowane funk
cje, (r) 

Nowy tytuł 
The Post-Eagle — jes t n o w y m pismem po

loni jnym w y d a w a n y m w j ęzyku angielskim 
w s tan ie New Je r sey w USA. Przeznaczone 
dla a m e r y k a ń s k i e j młodzieży polskiego po
chodzenia. Redak to r i wydawca — Czesław 
Grabowski , (b) 

„The Citizen" 
jest tygodn ik iem w y d a w a n y m w H a m t r a m c k 
(Michigan), k tó ry jedną s t ronę d ruku je w ję
zyku polskim. W końcu 1963 zaczął poświę
cać doda tkowo jedną s t ronę, także w języku 
polskim, na omawian ie wydarzeń z życia 
Polski i Poionii a m e r y k a ń s k i e j . (b) 

W Detroit 
Pows ta ło t am nowe czasopismo poloni jne 

w języku angie l sk im: Business. W y d a w a n e 
przez Po l sko -Amerykańską Izbę Handlową 
pod redakcją K. Bałygi , ma na celu zapo
znawan ie Polonii z p rob lemami po loni jnymi , 
k o n t a k t a m i z Polską i naszym hand lem za
g ran icznym, (b) 

MIĘDZYNARODOWE 

Szkolenie dziennikarzy afrykańskich 
Na uniwersy tec ie w Dakarze rozpoczął się 

4 l is topada 19G3 ku r s dz iennikarski , zorgani
zowany pod p r o t e k t o r a t e m UNESCO. Trwać 
on będzie do czerwca 1964 r. Celem tego 
przedsięwzięcia jest kszta łcenie dz iennikarzy , 
k tó rzy p racowal iby w redakc jach i rozgło
śniach swego kra ju . 

Kursem kieru je przedstawicie l UNESCO, 
dz iennikarz kanady j sk i , George Gal ipeau. 
W przyszłości p lanu je się s tworzenie s ta łego 
dz ienn ikarsk iego ośrodka szkoleniowego 
w D a k a r - e . (jap) 

Rozwój radia i telewizji w świecie 
w ostatnim dziesięcioleciu 

Seria . .Sprawozdań i badań s ta tys tycz
n y c h " UNESCO przynosi in teresujące dane 
dotyczące rozwoju radiofonii i telewizji 
w świecie w dziesięcioleciu 1950—1960. Zostały 
one zebrane przy pomocy kwes t ionar iuszy 
rozes łanych do wszystk ich k r a j ó w w latach 
1959—1981. 

J a k wyn ika z tych danych w dziesięciole
ciu 1950—60 nastąpi ł g w a ł t o w n y rozwój te le
wizji . 

Podczas gdy w r. 1953 A m e r y k a Pin . li
czyła 90% wszys tk ich czynnych te lewizyjnych 

stacji nadawczych w świecie, Europa wraz 
ze Związkiem Radzieckim 7%, Ameryka Płd. 
łącznie z Azją — 3%, to w r. 1960 sytuacja 
zmieni ła się wyraźnie. Europa przekroczyła 
55%, Ameryka Płn. liczyła 32%, a nowe kon
tynenty, niefigurujące w poprzednich s t a t y 
s tykach : Afryka — l°/o, Oceania — l0/«, 
Azja — 7%, Ameryka Płd. — 4%. 

Jeśli idzie o ilość telewidzów, to A m e 
ryka P łn . przoduje wprawdzie nadal w świe
cie, jednak w innych krajach procent ten 
znacznie się podniósł, co może zobrazować 
poniższa tabela: 

1953 1960 
% •/. 

A m e r y k a Płn. 89 60 
Europa 11 31 
Azja 0,1 6 
A m e r y k a Płd. 0,3 2 
Oceania — 1 
Afryka — 0,1 

Odnośnie do radiowych stacji nadawczych 
zaznacza się dysproporcja między ilością sta
cji nadawczych, a ich mocą w kilowatach. 
Podczas gdy Ameryka Płn. w r. 1960 liczyła 
46" o stacji nadawczych w świecie, moc ich 
wynosi ła 34%. Europa 24% — o mocy 42%. 

Z badań ogłoszonych przez UNESCO w y 
nika, że radio było w dziesięcioleciu 1950—60 
na jbardz ie j rozpowszechnionym środkiem 
in formacj i masowej , szczególnie w Ameryce 
Pin. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to 
USA osiągnęły w r. 1959 pułap ilością 948 od
b io rn ików na tysiąc mieszkańców. ZA USA 
uplasowała się Kanada z 452 odbiornikami, 
dalej Szwecja — 367, Dania — 332 odbiorników 
na tysiąc mieszkańców. 

A oto ilość telewizorów na tysiąc miesz
kańców: 

1953 1960 
A m e r y k a Płn. 122 231 
Europa 6 49 
Oceania 0 60 
Ogólny rozwój tych dwóch środków m a 

sowej informacji w całym świecie obrazują 
nas tępujące liczby (an tysiąc mieszkańców): 
72 a p a r a t y radiowe w 1959, 130 — w 1960; 
12 t e lewizorów w 1950, 34 — w 1960. 

(jap) 

Blisko 3 000 
gazet zakładowych ukazuje się w Europie 
Zachodn ie j , z tego w samej W .Brytanii po 
nad tysiąc. Na drugim miejscu znajduje się 
NRF z 468 tytułami. Gazety te są prawie 
wyłącznie reprezentantami interesów p rzed
siębiorców kapitalistycznych. (pd) 

USA zdystansowane 
A m e r y k a ń s k a Informations-Agency w y k a 

zała na koniec 1962 r. 129.152 tys. te lewizorów 
na całym świecie, z tego w USA 59 min. 
Tym s a m y m po raz p ie rwszy Stany Z jedno
czone zostały zdys t ansowane przez resztę 
świata . 

Ilość stacji te lewizyjnych wynosi ła z k o ń 
cem 1962 roku 3389. (pd) 

Nowe czasopismo 
Międzynarodowe zrzeszenie hurtowników 

p r a s y i książek Distripress wydaje od wrze 
śnia 1963 czasopismo pt. Distripress w j . an
gielskim, francuskim i niemieckim. Pismo 
stawia sobie jako ce1 rozbudzenie wśród w y -
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d a w c ó w zrozumienia dla m i ę d z y n a r o d o w e g o 
kolpor tażu . P ie rwszy nr ob j . 48 str . zawiera ł 
m. in. a r t y k u ł y o przyszłości d r u k o w a n e g o 
słowa, prasie j apońsk ie j , mechanizac j i Daily 
Mirror i o m i ę d z y n a r o d o w y c h w y d a n i a c h 
a m e r y k a ń s k i c h magazynów. 

(pd) 

Reklama 1962 
Advertising Age podał nas tępujące zesta

wienie w y d a t k ó w na r e k l a m ę : 

k r a j 

U S A 
W . B r y t a n i a 
N R F 
J a p o n i a 
K a n a d a 
F r a n c j a 
A u s t r a l i a 
S z w e c j a 
H o l a n d i a 
W ł o c h y 
S z w a j c a r i a 
B r a z y l i a 
M e k s y k 

w m i n d o i . 

12 500 
1 296 
1 110 

676 
650 
450 
260 
240 
165 
155 
150 
148 
125 

n a 1 m i e s z k . 

66 
24 
20 

7 
35 

9 
24 
32 
14 

3 
30 
2 
3 
(pd) 

Dochód narodowy i reklama 
In t e rna t i ona l Adver t i s ing Associat ion 

(IAA) podaje, że k ra j e kap i t a l i s tyczne wy
dawa ły w 1962 roku na r e k l a m ę 20,31 mi
l i a rdów dolarów, zwiększając w y d a t k i w s to
sunku do roku poprzedzającego o 5,4°/o. Dla 
n i ek tó rych p a ń s t w w y k a z a n o odse tek w y d a t 
ków r e k l a m o w y c h w odnies ieniu do docho
du na rodowego w os ta tn ich la tach. 

k ra j % w y d a t k ó w r e k l a m . 
wobec doch. nar . 

1960 1961 1962 

A r g e n t y n a 
Aus t ra l i a 
Belgia 
Brazyl ia 
Ekwador 
F in landia 
F ranc ja 
Holandia 
I r landia 
Izrael 
Japonia 
Kanada 
Kolumbia 
Norwegia 
P e r u 
Por tuga l i a 
Szwajcaria 
Turc ja 
USA 
W. Bry tan ia 
Włochy 

1,96 
1,90 
0.84 
1,41 
0,65 
2,10 
0,84 

— 0,89 
0,60 
1,50 
2,13 

— 1,60 
1,18 

— — 0,26 
2,90 
2,10 

— 

1,06 
1,70 
0.87 

— 
— 2,00 

0,82 

— 0,86 
0,62 
1,52 
2.11 
0,92 

— — 1,50 

— — 2,80 
2,10 
0,81 

0,97 

— 0.07 

— 
— 2,20 

0,77 
1,67 
0,95 
0,61 
1,56 
2,05 

— — — — 1,60 
0,34 
2,74 
2.00 

— (pd) 

Nowy język reklamy 
W teks tach ogłoszeń r e k l a m o w y c h prasy za

chodnie j zarysowuje się coraz wyraźn i e j n o w y 
s ty l a rgumen tac j i . Z jawisko to przybiera 
os ta tn io cechy powszechnej t endenc j i i wśród 
kół fachowych okreś lone jest dwoma s łowami 
,,naga p r a w d a " 

Sedno nowego s ty lu polega na n o w y m spo
sobie rozmowy z k o n s u m e n t e m , podane j w in
ne j niż dotąd s tosowanej formie . W teks tach 

o możliwie m a k s y m a l n i e k ró tk i ch zdaniach, 
dąży się do przekazan ia ła two przyswaja l 
nych, z rozumiałych i i s to tnych s formułowań. 
Treść ich to przeważnie forma rzeczowej roz
mowy fachowca p roducen ta z fachowcem 
konsumen tem, częstokroć popa r t a błyskot l i 
wym r a c h u n k i e m . P roducen t jes t t a k pewny 
jakośc i swych wyrobów, że przesta je być 
na t r ę tny . Nie n a m a w i a k o n s u m e n t a do k u p 
na, pozostawiając m u wolny wybór , zdaje 
sobie sp rawę , że n i e każdego p rzekona . Za
miast wyszuk iwać nowe a r g u m e n t y zachwa
lające wyroby , uderza w ton rzeczowy doradcy 
i znawcy, uważa k o n s u m e n t a za równorzęd
nego pa r tne ra , wobec którego n ie wypada 
s tosować efekciarskich chwytów. 

J ako r e p r e z e n t a t y w n ą p róbkę nowego s ty
lu można wymien ić p rzyk ładowo teks t re
k l a m y pap ie rosów , ,Bremen" . 

„Nasz bus iness to p rodukc ja papierosów.. . 
i to pap ie rosów możliwie naj lepszych. To jest 
właściwie wszys tko co m a m y do zaoferowa
nia. Możliwe, że to Wam wystarczy , może się 
zdarzyć, że nie . . ." . 

Nowy, coraz szerzej p rzy jmujący się j ę 
zyk r e k l a m y jest o wiele t rudnie j szy od form 
s tosowanych dotychczas , w y m a g a bowiem od 
t e k s t e r ó w zarówno bardzo wysokich kwal i f i 
kacji zawodowych, j ak i też t a len tu . W związ
ku z tym wiele wydz ia łów r e k l a m o w y c h 
zachodnich firm p r o d u k c y j n y c h i hand lo 
wych rezygnu je z własnych opracowań tek
stów, zlecając to p rzeds ięb iors twom specja
l i s tycznym. Po twie rdza to znaczny p r z y p ł y w 
zamówień do większych agencji r e k l a m o 
wych, na opracowanie k a m p a n i i r ek l amo
wych w n o w y m stylu . (kam) 

Telewizja dla UNESCO 
Organizacja UNESCO przygo towuje obec

nie serię f i lmów te lewizyjnych o k ra jach 
s łabo rozwinię tych. Realizację f i lmów powie
rzono F. Po t t eche r i C. Braban t , k tó rzy wy
jechal i do Azji, Afryki i A m e r y k i Płd . na 10 
tygodni . (th) 

ANDORRA 

Konkurencja 
Rozgłośnia pańs twowa Radio des Vallées 

d 'Andorre , zbudowana przy poparc iu F ranc j i 
j ako k o n k u r e n c j a dla rozgłośni p r y w a t n e j 
Radio Andorra , ogłosiła wzmocnien ie stacj i 
na falach ś rednich z 400 na 600 kW. Stacja 
p r y w a t n a zapowiedziała na tychmias t podobne 
nasi lenie . (pd) 

AUSTRALIA 

Jubileusz 
Przed cz terdzies tu la ty ukaza ł się w Syd

ney tygodnik Komuni s tyczne j P a r t i i Aus t r a 
lii, wówczas pod t y t u ł e m Workers Weekly, 
od 1939 w y d a w a n y j a k o Tribune. Czasopismo 
ma j ednak o wiele dawnie jsze t r adyc je , bo
wiem już w r. 1887 w y d a w a ł w Br i sbane u to 
pi jny socjalista Will iam Boyne pe r iodyk Bu
merang, k t ó r y zapoznawał mieszkańców pią
tego k o n t y n e n t u z ideami socja l i s tycznymi . 

(pd) 
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AUSTRIA 

Zmiana właściciela 
Wydawany od 23 kwietnia 1945 przez koa

licję trzech partii dziennik Neues Österreich 
został przejęty przez Freda Ungerta, wydawcę 
Die Presse. (pd) 

Nagroda publicystyczna 
Bonk Pracy i Gospodarki ufundował na

grodę im. Karla Rennera (zmarłego b. prezy
denta kraju), przyznawaną corocznie w wy
sokości 25 tys. szylingów dwom zespołom re
dakcyjnym, radiu wzgl. telewizji. Kandyda
tury indywidualne są wykluczone. (pd) 

Udział w reklamie 
Klasyczne ś rodki r e k l a m o w e (prasa, pla

kat , radio, TV, kino) 
p r o c e n t o w y udział w 
z zes tawienia : 

prasa 
p laka t 
rad io 
telewizja 
k ino 
targ i 
okna wys t awowe 
r e k l a m a stała 
r ek l ama bezpośrednia 
inne 

posiadają j edyn ie 40-
rek lamie , co w rynika 

1961 
22,3 
5,2 
4,4 
5,5 
2,9 
8,0 
3,6 
3.2 

26,4 
18,5 

1962 
22,6 
4,8 
3,7 
7,4 
2,0 
8,2 
3,5 
3.7 

25,8 
18,3 

W klasycznych ś rodkach r ek l amowych p ro 
porcje były nas tępu jące : 

prasa 
p l aka t 
radio 
telewizja 
k ino 

1961 
55,4 
12,8 
10,8 
13,7 
7,3 

1962 
55,8 
11,8 
8,3 

18,1 
6,0 

(Pd) 

reklamowa ogranicza się w zasadzie do stoli
cy kraju — Addis Abeby. 

Do najważniejszych dzienników czytanych 
przez wpływowe koła gospodarcze, finansi
stów i kupców, należą: Addis Zemen w języ
ku amharyjskim — nakład 5500 egz. oraz 
Ethiopian Herald w języku angielskim — na
kład 4000 egz. Wysoki nakład jak na tamtej
sze stosunki (8500 egz.) osiąga popularny ty
godnik Yareyetu w języku amharyjskim. 

Arabska część ludności czyta ukazującą się 
raz w tygodniu gazetę informacyjną w ję
zyku arabskim Sendek Alemachin, z równo
ległym wydaniem amharyjskim po 2500 egz. 
W dwu wydaniach ukazuje się też raz w mie
siącu ilustrowany magazyn Menen Magazine 
o nakładzie 1500 egz. w języku amharyjskim 
i 2500 egz w języku angielskim. 

Wszystkie dzienniki łamane są w znorma
lizowanej szerokości szpalt 6,5 cm. W gra
ficznych opracowaniach ogłoszeń reklamo
wych stosowana jest przede wszystkim tech
nika kreskowa. Klisze siatkowe daje się za
obserwować tylko przy reprodukcjach bardzo 
dobrych zdjęć. 

W znacznie mniejszym stopniu wykorzy
stywane jest do celów reklamowych radio, 
mimo że obejmuje ono swym zasięgiem te
ren niemal całego kraju. Ilość radioodbior
ników w Etiopii szacuje się na około 300.000. 
Na jeden odbiornik przypada przynajmniej 
10 słuchaczy. 

Audycje w języku angielskim, amharyj
skim, somalijskim i arabskim nadawane są 
w 3-ch odcinkach — porannym, południowym 
i wieczornym. W większych miejscowościach 
program przekazują głośniki, zainstalowane 
na placach targowych. Rozgłośnia w Addis 
Abebie dysponuje dobrze wyposażonym stu
dio, które przyjmuje zamówienia na stałe, 
powtarzane programy reklamowe, jak też 
pojedyncze zapowiedzi. 

Wszystkie materiały do programu rekla
mowego podlegają cenzurze. Zabronione jest 
reklamowanie napojów alkoholowych oraz 
nawiązywanie do tematyki politycznej i reli
gijnej, (kam) 

CZECHOSŁOWACJA 

Nowe tytuły 
Z początkiem obecnego roku zaczęło się 

ukazywać w Czechosłowacji kilka nowych 
czasopism: 

My — 64, miesięcznik kulturalno-polityczny 
dla młodzieży, wydawany przez Centralny 
Komitet Związku Młodzieży Czechosłowackiej. 
Problemy polityczne, ekonomiczne i kultural
ne także na forum międzynarodowym. Szcze
gólnie dotyczące młodzieży. 

Kniïni Kultura — miesięcznik poświęcony 
książce i sprawom wydawniczym, w CSRS 
i na świecie. 

Tuar — miesięcznik literacki, trybuna mło
dych artystów, którzy dotychczas korzystali 
z łamów czasopisma Plamen. 

1000 — 1 zahranićni zajimavosti — dwuty
godnik ilustrowany wydawany przez Czecho
słowacką Agencję Prasową, na którego cha
rakter wskazuje tytuł. (k) 

ETIOPIA 

Reklama w prasie i radio 
Głównym środkiem reklamy w Etiopii są 

ogłoszenia prasowe, przy czym działalność 

FRANCJA 

Festiwal filmów telewizyjnych 

VII Festiwal Filmów Telewizyjnych odbę
dzie się w r. 1964 w Cannes w ramach dorocz
nego festiwalu filmowego. Wzrastającą wagą 
festiwalu ilustruje fakt, że według przewidy
wań w 1370 r. telewizja w całym świecie odda 
do dyspozycji 300 min telewidzów 1000 mld 
godzin programu. 

W festiwalu 1963 r. udział brało 26 krajów, 
pokazując 40 filmów. (th) 

Budżet RTF 
Opublikowane dokumenty budżetowe ra

diofonii francuskiej przewidują w roku 1964 
po stronie wpływów blisko miliard nowych 
franków. W 1962 r. wynosiły one 709,240 tys. 
nowych franków, w 1963 — 766 min fr., aby 
w 1964 osiągnąć 982 min fr. W wydatkach 
sytuacja przedstawiała się następująco: 
w 1962 wydano ponad 687 min fr., w 1963 — 
844 min, w 1964 przewiduje się — 982 min fr. 
rozchodu. Ogólna liczba osób zatrudnionych 
w RTF wynosi 11.166. (th) 



188 INFORMACJE Z KRAJU I ŚWIATA 

60 lat „Humanité" 
Dziennik ten założony został w 1904 r. (18 

kwie tn ia) , a od 1920 stał się o r g a n e m cen t r a l 
n y m Francusk ie j Pa r t i i Komun i s tyczne j . Biu
ro Pol i tyczne F P K opubl ikowało w związku 
z tą rocznicą oświadczenie (6. II . 64), s twie r 
dzające, że gazeta „jest n iezbędna j ak chleb 
powszedni p racu jącym w f ab rykach i na po
lach.. . l 'Human i t é oświet la n a r o d o w i d rogę 
w walce o chleb, o pokó j , o d e m o k r a c j ę i so
c ja l izm", (r) 

Sukces 
Założone pr.-ed rok iem czasopismo dla mło

dzieży Salut les Copains odniosło wielki suk
ces. Numer jubi leuszowy ukaza ł się w mil io
nowym nakładzie , na papierze i l u s t r acy jnym 
w objętości 130 s t ron . Zawiera on per foro
w a n e wie lobarwne zdjęcia n a j p o p u l a r n i e j 
szych p ieśn ia rek i p ieśn iarzy . 

Czasopismo w y d a w a n e przez Daniela Fil i-
pacchi i Tpnota , r e d a k t o r ó w młodzieżowych 
rozgłośni Europa Nr 1, u t r z y m u j e się z r e 
k lam przemys łu muzycznego , radiowego, m o 
toryzacyjnego, ty ton iowego i kosmetycznego . 

W międzyczasie w y d a n o w połowie r. 1963 
miesięcznik dla dziewcząt Mademoiselle Ma
gazine. Na 64 s t ronach podaje on m a g a z y n o w e 
wiadomości i lus t rowane , modę, roz rywki i an 
k ie ty . Ukazuje się w nakładz ie 1000 tys . egz. 

(pd) 

HISZPANIA 

Prasa 
Zestawienie i lus t ru jące t y p y gazet w g g r u p 

t e m a t y c z n y c h : 

Dzienniki 
in formacyjne 106 
spor towe 2 
maryn i s tyczne 2 
b iu le tyny min is te r ia lne 2 
b iu le tyn p a ń s t w o w y 1 
b iu l e tyny p rowinc jona lne 21 

134 

Czasopisma 
gazety poniedz ia łkowe 33 
per iodyczne pisma t reści ogólnej 47 
in formacyjne pisma reg iona lne 

i lokalne Ш 
czasopisma rolnicze 65 
sztuka, his tor ia , l i t e r a tu ra 42 
motoryzacy jne , lotnicze 27 
b iu le tyny oficjalne 25 
n a u k o w e i techniczne 176 
fi lmowe, radiowe, te lewizyjne 33 
spor towe i imprezowe 90 
gospodarka , przemysł , hande l 132 
modnia r sk ie i arch, w n ę t r z 49 
h u m o r y s t y c z n e i r o z r y w k o w e 5 
medycyna , farmacja , zdrowie 128 
wychowanie , szkoła, młodzieżowe 71 
r e k l a m o w e 5 
rel igi jne 137 
t u ry s tyka , ho te la r s two , t r a n s p . 42 
inne 18 

Rząd i reklama 
Minis te rs two Informacj i zażądało od re

dakcj i dz ienn ików i czasopism ścisłego poda
wania n a k ł a d ó w i cen ogłoszeń, jednocześnie 
zas t rzegając sobie p r a w o do rewizji do tych 
czasowych t a ry f ogłoszeniowych. 

Rząd hiszpański zamierza poza t y m unor 
m o w a ć s t a tu t p r a w n y agencj i r e k l a m o w y c h . 
Osta tn io p racownicy min i s t e r s twa wraz z gru
pą specja l i s tów od sp raw r e k l a m y podjęli 
p ierwsze prace nad us t anowien iem kodeksu 
p r a w i obowiązków agencji r e k l a m o w y c h . 

( kam; 

HOLANDIA 

Prenumeratorzy 
W roku 1963 było 3.382.194 p r e n u m e r a t o r ó w 

dzieników, w tym 43,9% przypada ło na 10 
t y t u ł ó w o zasięgu k r a j o w y m , a 56,1% czyli 
1.897.409 osób na ok. 90 dz ienn ików regional
nych i lokalnych. Zes tawienie obrazuje ilość 
p r e n u m e r a t o r ó w w dz iennikach zgrupowa
nych według or ien tac j i świa topoglądowo-po-
l i tyczne j : 

o r ien tac ja pism ilość % n a - abo-
t y t u l ó w k ł adów n e n t ó w 

rzymsko-ka to l i ck ie 
p ro tes tanck ie 
demokra t . - soc ja l i s t . 
l ibera lne 
niezależne (w t y m 
także tend. 
demokr.-soc.) 

24 
9 
3 
3 

57 
96 

28,4 
7.1 
9,5 
4,7 

50,3 
100,0 

961 595 
239 274 
320 595 
157 899 

1 702 467 
3 382 194 

(Pd) 

Finanse 
Budżet radiofonii na rok 1964 przewiduje 

w y d a t k i w wysokości 39,9 mi l ionów guldenów, 
przy w p ł y w a c h 32,2 mi l ionów. W związku 
z t y m zapowiedziano podwyżkę a b o n a m e n t u 
z 12 na 18 gu ldenów. (pd) 

Katalog prasy 
Holendersk ie S towarzyszenie Wydawców 

Gazet opubl ikowało nowy ka ta log prasy ho
l ender sk ie j . Składa się on z d w u tomów. 
P ie rwszy obe jmuje wszys tk ie pub l ikowane 
dzienniki , czasopisma spor towe i m a g a z y n y 
kobiece, drugi — czasopisma hand lowe i fa
chowe. 

Luźne k a r t y ka ta logu , z k tó rych każda 
przeznaczona jest dla j ednego pisma, u ła twia 
ją w y m i a n ę n i e a k t u a l n y c h informacj i . P r e 
n u m e r a t o r z y ka ta logu co dwa miesiące 
o t rzymują s u p l e m e n t y zawierające nowe kar 
ty z p o p r a w k a m i . (kam) 

1240 

INDIA 

Dziesięciolecie 
Cent ra lny organ Komunis tyczne j Pa r t i i 

Indii — New Age w y d a ł z okazji dziesiątej 
rocznicy is tnienia specja lny numer , poświę-
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eony problematyce trzydziestoletniej walki 
KPI o realizację idei marksistowsko-leninow
skiej w tej części Azji. (pd) 

JAPONIA 

Gimnazjum radio-telewizyjne 
Od kwietnia 1963 działają kursy radiotele-

wizyjne, na które zgłosiło się 12 tys. słucha
czy. Po czterech latach nauki składany będzie 
egzamin abituriencki. (pà) 

Nowy prezes 
Nowym przewodniczącym stowarzyszenia 

wydawców i dziennikarzy japońskich Nihon 
Stiinbun Kyokai został wydawca gazety Asahi 
Shinbun, Nagataka Murayana. (pd) 

JUGOSŁAWIA 

20-Iecie TANJUGU 
TANJUG, czyli Telegraficzna Agencja No

wej Jugosławii, powstała 5 listopada 1943 
w mieście Jajce na terenach wyzwolonych 
spod okupacji. Jej założycielem był nieżyjący 
już wybitny działacz jugosłowiańskiego ruchu 
komunistycznego — Mos^e Pijade. 

Jugosłowiańska agencja ma 30 korespon
dentów zagranicznych na wszystkich konty
nentach z wyjątkiem Australii. W kraju — 
56 oddziałów. W centrali zatrudnia 75 dzien
nikarzy oraz 180 osób personelu technicznego. 
Nadaje codziennie także serwisy zagraniczne 
w językach angielskim, francuskim i hisz
pańskim, (r) 

KOREA 

Przeszli do KRLD 
Dwu dziennikarzy z Korei Południowej 

przeszło granicę w Panmumdżonie, wyrażając 
chęć pozostania w Koreańskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej. Są to Czoj Żin 
Jung i Kim Jong Ho, obaj z południowo-ko-
reańskiego dziennika Hankook Kongron. 

(b) 

KUBA 

Związek dziennikarzy 
Odbył się Kongres założycielski Związku 

Dziennikarzy Kubańskich pod hasłem „Każdy 
dziennikarz bojownikiem". Odbył się w Ha
wanie (15. VII. 1963). Uczestnicy zaaprobowali 
statut stowarzyszenia i omawiali zadania 
dziennikarzy kubańskich na najbliższą przy
szłość. Kongres poprzedzony został zjazdami 
dziennikarzy wszystkich prowincji Kuby, 
gdzie dyskutowano projekt statutu oraz wy
brani zostali delegaci na Kongres. 

Przyjęty statut stanowi podstawę rozwoju 
Związku Dziennikarzy i zobowiązuje człon
ków do wzmacniania osiągnięć rewolucji, do 
aktywnego podtrzymywania wolności kraju, 
budowy socjalizmu, pielęgnowania i wzmac-
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niania międzynarodowego braterstwa, specjal
nie z wszystkimi krajami Ameryki Łacińskiej. 

Kongres wybrał także władze. Przewodni
czącym został profesor wydziału dziennikar
skiego Uniwersytetu w Havanie Honoro Mu-
noz. 

Ustanowienie związku dziennikarzy kubań
skich wywołało żywe zainteresowanie na ca
łym świecie. Kongres otrzymał szereg depesz 
gratulacyjnych z różnych kontynentów. 
W obradach Kongresu brała udział delegacja 
MOD oraz wielu obserwatorów zagranicznych. 

itr) 

Kształcenie dziennikarzy 
Prodziekan wydz. nauk społecznych i dy

rektor Instytutu Dziennikarskiego na Uniwer
sytecie w Hawanie, prof. Honorie Munoz, 
udzielił wywiadu redakcji Neue Deutsche 
Presse. Instytut pracuje od początku 1962 r. 
Kształci się na nim ok. stu studentów, pra
cujących oprócz tego zawodowo. Nauka trwa 
5 lat. Program obejmuje ekonomię polityczną, 
filozofię marksistowsko-leninowską, historię 
Kuby, zagadnienia polityki bieżącej, historię 
prasy, historię sztuki, teorię literatury, hi
storię literatury, estetykę, bibliografię oraz 
źródła informacji, typografię, języki: hiszpań
ski, rosyjski i dowolny obcy. (pd) 

NRD 

Wybory dziekańskie 
Na wydziale dziennikarskim w Lipsku 

zostali wybrani ponownie: dziekanem — n--" 
dr Rodel, prodziekan — prof, dr Bruhn. No
wym prodziekanem do spraw pomocniczych 
pracowników naukowych wybrano w miejsce 
emerytowanej prof, dr Voegt doktora Franza 
Knippinga, współpracownika naszego czaso
pisma, (pd) 

Najszybsza maszyna 
W fabryce papieru w Schwedt pracuje naj

szybsza w Europie maszyna produkująca pa
pier gazetowy. Kolos długości 96 metrów zwi
ja co minutę 430—450 metrów bieżących roli 
papieru o szerokości 5 m. W jednej godzinie 
maszyna produkuje papier wystarczający do 
produkcji 135 tys. egz. gazet formatu naszej 
Trybuny Ludu. (pd) 

Czterdziestolecie 
W berlińskim muzeum pocztowym zorga

nizowano z okazji przypadającej 29 paździer
nika 1963 czterdziestej roc'nicy istnienia ra
diofonii niemieckiej wielką wystawę retro
spektywną, (pd) 

Film dokumentalny 
Po raz szósty odbył sę w Lipsku Między

narodowy Tydzień Filmów Dokumentalnych 
i Krótkometrażowych z udziałem gości z 52 
krajów, w tym 100 filmowców i dziennikarzy. 
Wyświetlono 185 filmów, m. in. 22 najlepsze 
pozycje z dorobku Jorisa Ivensa. Wielką Na
grodę przyznano francuskiemu filmowi Mar
kera ,,Piękny maj". (b) 
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NRF 

Audycje pozakrajowe 
Rocznik uruchomionej w 1962 r. rozgłośni 

Deutschlandfunk podaje, że łącznie nadany 
w tymże roku program wyniósł 49.476 godzin. 
22"/» stanowiły programy aktualne, kulturalne 
audycje słowne — 8,8%, audycje muzyczne — 
66,2°/o, informacje o własnym programie — 
2,2%. Centrala rozgłośni znajduje się w Ko
lonii, dalsze studia w Bonn i Berlinie Zach. 
Rozgłośnia pracuje od 5 rano do 1 w nocy, 
nadając 21 audycji informacyjnych (wiado
mości). Ma ona przekazywać słuchaczom in
nych krajów przede wszystkim obraz NRF. 

(pd) 

Najstarszy dziennik socjalistyczny 
Hamburger Echo, miał ulec likwidacji 
w przeddzień swego 90-letniego jubileuszu. 
Nakład powojenny pisma spadł ze 160 tys. 
do 25 tys. egz. i kosztował w r. 1962 hambur-
ską organizację SPD 1,6 min marek. Liczne 
protesty sympatyków dziennika spowodowały, 
że będzie się on ukazywał nadal, jednak jako 
„redakcyjnie niezależny". (pd) 

Informacja i wiarygodność 

Na zlecenie rządu federalnego przeprowa
dziło EMNID badania, skąd społeczeństwo 
czerpie bieżące informacje. Prawie każdy za
pytany wskazał na dwa źródła, w tym naj
częściej wymieniano prasę codzienną — 75%, 
następnie radio — 56%, telewizję — 40% i cza
sopisma ilustrowane — 14%. Interesujące były 
wypowiedzi co do wiarygodności źródeł infor
macji przy sprzecznych ze sobą wiadomo
ściach. Najwięcej respodentów wierzy radiu 
(30%), następnie telewizji (23%), i dziennikom 
(17%), natomiast pisma ilustrowane cieszą się 
zaufaniem tylko 1% obywateli. (pd) 

Upolitycznienie magazynów 

Trzy wielkie zachodnioniemieckie tygod
niki ilustrowane, posiadające nakłady od 1,3 
do 1,6 miliona egz., Stern, Quick i Revue od 
pewnego już czasu publikują również publi
cystykę polityczną. Stopniowo, obok tematyki 
typowo magazynowej, w rodzaju plotek 
z wielkiego świata, na łamach tych pism po
jawia się reportaż polityczny, publicystyka, 
wywiady z mężami stanu i politykami. 

Zjawisku temu poświęcił obszerny artykuł 
Guenter Gaus w dzienniku Sueddeutsche Zei
tung (z 2 IX 1963). Pisze on, że na razie ta 
polityzacja magazynów nie jest konieczna, 
bo wysokość nakładów nie jest zagrożona, 
ale Nannen (nacz. red. Sterna) według opinii 
członków jego redakcji „ma instynktowne 
rozpoznanie tego, czego będzie się żądać ju
tro", (b) 

Leseranalyse 1963 

Przeprowadzana od dziesięciu lat analiza 
czytelnictwa grupy czasopism zawierała w ro
ku 1963 nowe elementy. Po raz pierwszy 
ustalono w jakich dniach tygodnia są naj
częściej czytane poszczególne tytuły oraz 
objęto specjalnymi badaniami kategorię go
spodyń domowych. 

Ogółem przebadano czytelnictwo 43 tytu
łów o łącznym nakładzie 28,7 min sprzedanych 
egzemplarzy. (pci) 

„Kristall" przoduje 
Jak wykazała Leseranalyse 63, magazyn 

ilustrowany Kristall osiąga największą grupę 
czytelników. W roku 1963 wyniosła ona 4,17 
min czyli 10,1% ogółu dorosłych mieszkańców, 
wobec 3,85 min w roku 1962. Jeden egzemplarz 
tygodnika czyta przeciętnie 11 osób. (pd) 

Czasopisma 
W I kwartale 1963 czasopisma niespecjali-

styczne grupowały się następująco: 72 tytuły 
stanowiły magar'yny ilustrowane, czasopisma 
rodzinne, powieściowe, filmowe, radiowe, te
lewizyjne, z rozrywkami umysłowymi. Czaso
pism kobiecych i modniarskich wydawano 23. 
Pism poświęconych kulturze, polityce, ideo
logii, zagadnieniom religijnym popularnona
ukowym oraz młodzieży było 95. Czasopism 
sportowych i turystycznych ukazywało sic 48. 

(lid) 

Nakłady 
Zrzeszenie IVW podaje nakłady dzienni

ków i czasopism za pierwsze półrocze 1963: 
egzemplarzy 

drukowanych 

2 001 — 
5 001 — 

10 001 — 
20 001 — 
50 001 — 

100 001 — 
200 001 — 
400 001 — 
700 001 — 
p o w y ż e j 

brak dar 

2 000 
5 000 

10 000 
20 000 
50 000 

100 000 
200 000 
400 000 
700 000 

1 000 000 
1 000 000 

ł y c h 

ilość 
gazet 

94 
116 
106 
68 
72 
39 
36 
12 
2 

— 2 

547 
3 

550 

tytułów 
czasopism 

10 
76 

115 
140 
124 
70 
55 
40 
32 
14 
14 

690 
9 

699 

(Pd) 

Rozwój reklamy 
W minionym dziesięcioleciu zaznaczył się 

spadek udziału reklamy w prasie codziennej, 
radiowej i plakatowej na rzecz reklamy 
w telewizji i czasopismach (dane w procen
tach): 

dzienniki 
czasopisma 
telewizja 
r a d i o 
p l a k a t y 

1953 

60,8 
29,9 

— 3,2 
6,1 

1955 

58,5 
32.1 

— 3,3 
6,1 

1957 

60,0 
32,6 

0,2 
2,6 
4,6 

1959 

56,3 
34,0 

3,0 
2,8 
3,9 

1961 

50,9 
35.0 

8,5 
2,0 
3,6 

1962 

47,7 
37,2 

9,5 
2,0 
3,6 

(Pd) 

Pamięci Ossietzky'ego 
5 października 1963 na cmentarzu obo

zu koncentracyjnego Papenburg-Esterwegen. 
dwóch młodych górników dokonało odsło-
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nięcia tablicy poświęconej pamięci wybitnego 
publicysty 1 laureata pokojowej nagrody No
bla, Carla von Ossietzky'ego. Płyta została 
ufundowana przez młodzież związków zawo
dowych, (pd) 

Kongres reklamy 
W dniach 8—12 października 1963 odbył się 

w Monachium 5 kongres reklamy. Przybyło 
nań 2 200 uczestników z Europy Zachodniej. 
Kongres rozpatrywał głównie problemy re
klamy w ramach Wspólnego Rynku, (pd) 

Ilustracja „wolności prasy" 
Istotny przyczynek do rzekomej „wolno

ści prasy" zachodnioniemieckiej stanowi upa
dek dziennika Westdeutsches Tageblatt, który 
bez słowa wyjaśnienia przestał się ukazywać 
od sierpnia 1963. Począwszy od 1961 r. dzien
nik zajmował (jako jedyny w rejonie Renu 
i Zagłębia Ruhry) opozycyjne stanowisko wo
bec polityki rządzącej partii CDU. M. in. wy
dawca Kaufmann zaangażował jako komen
tatora politycznego Arno Behrischa, członka 
DFU (Niemieckiej Unii Pokoju) i b. socjal
demokratycznego deputowanego do Bundes
tagu. Od tej chwili zaczęły się błyskawicznie 
kurczyć zlecenia reklamowe, dotychczas po
krywające koszty edycji do 80%. Dziennik 
mający ongiś kilka pełnych stron reklamy 
ukazał się po raz ostatni z ośmioma ogło
szeniami drobnymi i jednym większym ob
wieszczeniem licytacyjnym. Oto wymowny 
przykład powiązań sfer rządzących, kapitału 
i ,,wolnej" prasy. (pd) 

Przeciw kryptoreklamie 
Wyrokiem sądu w Dusseldorfie, zabronione 

zostało uprawianie większych kampanii re
klamowych w postaci zamaskowanej. W myśl 
tego wyroku między innymi ogłoszenia i ko
lumny ogłoszeniowe podane w formie artyku
łów redakcyjnych, które już przy pobieżnej 
lekturze nie ujawniają wyraźnie swego cha
rakteru reklamowego, są uważane za wykro
czenie przeciwko § 1 zachodnioniemieckiej 
ustawy o ochronie przed nieuczciwrą konku
rencją. 

Uzasadnienie wyroku głosi, że tego rodzaju 
reklama jest sprzeczna z zasadami uczciwej 
konkurencji i wprowadza w błąd odbiorcę. 

(kam) 

Kadry dla reklamy 
W czasie obrad dorocmego kongresu za-

chodnioniemieckiego przemysłu reklamowe
go w ubiegłym roku w Monachium, ekspert 
reklamy zachodnioniemieckiej, doradca re
klamowy największych koncernów przemy
słowych NRF — profesor Hundhausen pod
dał krytycznej ocenie stan szkolnictwa kadr 
kierowniczych dla reklamy. 

Wyższe szkolnictwo NRF — powiedział 
prof. Hundhausen — nie przyznaje reklamie 
i marketingowi rangi samodzielnego fakul
tetu, poświęca zbyt mało godzin wykłado
wych tym przedmiotom, nie odpowiada więc 
istniejącym potrzebom. 

W wypowiedzi swej prof. Hundhausen po
wołał się na przykład amerykański. Reklama 
w Stanach Zjednoczonych jest samodzielnym 
przedmiotem administracyjnym. Na 910 uni
wersytetach liczba wykładów z dziedziny 
reklamy i marketingu, przekracza 9.000 go
dzin rocznie. Instytuty badawcze uniwersy

tetów amerykańskich wykazują duże zain
teresowania tematyką reklamową i posiadają 
w tej dziedzinie poważne osiągnięcia, zwłasz
cza w badaniach nad skutecznością reklamy. 

Przy coraz ostrzejszej walce konkurencyj
nej na rynkach światowych — powiedział 
Hundhausen — wyprzedzenie innych krajów 
na polu kształcenia kadr kierowniczych dla 
reklamy i marketingu, jest koniecznością wa
runkującą przyszły rozwój eksportu zachod-
nioniemieckiego. (kam) 

RUMUNIA 

Nowy tygodnik 
W listopadzie 1963 r. zaczął wychodzić 

w Bukareszcie tygodnik wydawany przez 
Związek Dziennikarzy RRL, Lumea, poświę
cony sprawom międzynarodowym, a w szcze
gólności wkładowi Rumunii w sprawę po
koju i wzajemnego zrozumienia między na
rodami. Zadaniem tygodnika jest informo
wanie rumuńskiej opinii publicznej o wyda
rzeniach na arenie międzynarodowej oraz 
oświetlanie procesów współczesnego społecz
no-politycznego rozwoju świata. (r) 

STANY ZJEDNOCZONE 

Korespondenci zagraniczni 
W ostatnich 13 latach wzrosła ilość zagra

nicznych korespondentów amerykańskich 
agencji prasowych, radia i telewizji z 293 
osób do 1233. Największym ich skupiskiem 
jest Londyn (73), następnie Rzym (49), Paryż 
(48) oraz Tokio (47). Najwięcej koresponden
tów zatrudnia UPI — 291, AP — 268, Time-
Life — 63, New York Times — 45. Wśród 1233 
korespondentów zagranicznych tylko 515 po
siada obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. 

(Pd) 

Dziennik to nie byznes 
16 października 1963 Hearst-Corporation 

podała do wiadomości likwidację New York 
Mirror. W przeddzień 1600 pracowników do
wiedziało się, iż nagle powiększyli armię bez
robotnych. 

Likwidacja dziennika stała się w Nowym 
Jorku sensacją dnia. New York Mirror był co 
do nakładu drugim dziennikiem kraju, ostatni 
jego numer miał nieco ponad 800 tys. egz. 
Wyższy nakład wykazywał od lat jedynie 
dziennik konkurencyjny New York News — 
2 miliony egz., w niedziele 3,1 min. 

W całych Stanach koncern Hearsta po
siada obecnie tylko 10 dzienników, podczas 
gdy przed wojną wydawał ich ponad 30. Ten 
spadek nie oznacza jednak bankructwa kon
cernu, lecz jedynie egoistyczne, nie liczące 
się z interesami społeczeństwa i zaangażo
wanych pracowników, pozbywanie się defi
cytowych przedsiębiorstw. Od wielu lat cena 
sprzedaży pokrywa tylko minimalną część 
kosztów edycji dzienników, które wzrosły 
m. in. dzięki podwyżkom płac (np. dobry 
reporter wielkiej gazety zarabia tygodniowo 
do 200 doi., czyli 8 razy więcej niż przed 
wojną), zmniejszaniu się liczby ogłoszeń 
w wydaniach niedzielnych po wprowadzeniu 
w wielu branżach 5-dniowego tygodnia pra
cy, emigracji lepiej zarabiających osób na 
peryferie wielkomiejskie, co wzmocniło kon
kurencyjne dzienniki wychodzące na przed
mieściach. Np. Nowy Jork ze swymi 8 mi-
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lionami mieszkańców posiada jedynie 6 dzien
ników: Times, Herald Tribune, New York 
News oraz wieczorówki Post, Journal-Ame
rican, World-Telegram and Sun. Natomiast 
w promieniu 50 km od granic miasta uka
zuje się 31 dzienników! (Nie wliczono tu, za
równo jak w metropolii, dzienników obco
języcznych). 

Podstawę majątku Hearst-Corporation sta
nowią obecnie czasopisma rozrywkowe, wy
dawnictwa książkowe (głównie tzw. paper
backs), stacje radiowe i telewizyjne, wydaw
nictwa muzyczne, akcje ulokowane w la
sach, kopalniach (m. in. złota i srebra), ma
jątkach rolnych oraz parcelach budowlanych. 
Wszystkie te przedsiębiorstwa przynoszą 
stałe zyski, podczas gdy New York Mirror od 
lat wykazywał straty. W trzech pierwszych 
kwartałach 1963 wyniosły one 2,5 miliona 
dolarów. (pd) 

Zmarł Edward Kennedy 
Pod koniec listopada 1963 r. zmarł w Ka

lifornii Edward Kennedy — amerykański 
dziennikarz. Zatrudniony w czasie wojny 
w agencji Associated Press jako jeden 
z pierwszych dziennikarzy doniósł o kapitu
lacji Niemiec w 1945 r. Czyn ten był kryty
kowany przez wielu dziennikarzy, gdyż E. 
Kennedy naruszył wspólne porozumienie za
kazujące podawania przed czasem tej wia
domości. Miała ona być opublikowana jed
nocześnie przez całą prasę aliancką w 24 go
dziny później. (sd) 

Reklama w tv 
Uzależnienie amerykańskich stacji tv od 

zleceniodawców ogłoszeń reklamowych docho
dzi już do tego. że wiele reklamujących się 
firm żąda od telewizji zagwarantowania pew
nej określonej liczby telewidzów, oglądają
cych ich audycje reklamowe. 

Amerykańskie pismo fachowe Advertising 
Age podaje przykładowo, że jedna z więk
szych agencji reklamowych zawarła kontrakt 
z American Broadcasting Company, w myśl 
którego spółka telewizyjna do chwili uzyska
nia zagwarantowanej liczby telewidzów bę
dzie nadawała zlecone im audycje reklamowe 
bezpłatnie. (kam) 

SZWAJCARIA 

Jubileusze 
Dwusetny rok istnienia obchodziła druga 

co do nakładu gazeta codzienna Feuille 
d'Avis de Lausanne, drukowana w 84 tys. 
egz. Zaliczana także do największych dzien
ników Tribune de Lausanne (45 000 egz.) ob
chodziła stulecie. (pd) 

WIELKA BRYTANIA 

Koncentracja i jej skutki 
Wychodząca w Manchesterze popołudniów-

ka Evening Chronicle o nakładzie 260 tys. egz. 
połączona została z Evening News pod tytu
łem Manchester Evening Neivs and Chronicle. 
Evening Chronicle miała roczny deficyt 300 
tys. funtów. Wskutek jej likwidacji pozostało 
bez pracy 400 zatrudnionych, w tym 71 dzien
nikarzy. Jak pisze Advertiser's Weekly, 

w żadnym mieście prowincjonalnym nie wy
chodzi więcej jak jedna popołudniówka, 
a w samym Londynie tylko dwie. (pd) 

Fuzja w Nottingham 
Ukazujące się w tym samym wydawnic

twie Baily Ferman Ltd. popołudniówki Eve
ning News i Evening Post zostały połączone. 

(pd) 

Thomson nie zna granic 
Thomson Publication Ltd. powiększyła się 

o dalsze wydawnictwa prasowe: Perry-
Press-Production Ltd., Standbrook Publica
tions Ltd., Whitehorn Press Ltd. oraz o dru
karnię książkową Dorsten Press Ltd., nale
żącą do największych w Europie. (pd) 

Skuteczność barwnej reklamy 
Na zlecenie wytwórni papierosów Gal-

laher przeprowadziło Preprint and Publish
ing Co. Ltd. badania nad skutecznością ca
łostronicowej kolorowej reklamy papierosów 
Cadet, zamieszczonej w Northampton Chro
nicle and Echo. W dniu następnym sprzedaż 
reklamowanych papierosów wzrosła w Nort
hampton o 40°/o, a w porównaniu z wszyst
kimi innymi gatunkami z 8,3 do 13,6°/o. Po 
sześciu tygodniach sprzedaż papierosów Cadet 
była jeszcze o 32,5°/o wyższa niż przed re
klamą, w sprzedaży ogólnej papierosów 
o 13,4°/o. (pd) 

Koszt ogłoszeń 
Dziennik Scotsman przeprowadził porów

nanie kosztów ogłoszeń w kilkunastu wiel
kich miastach, różnych części świata. Do po-
równywawczych obliczeń posłużyły dzienniki 
o największych nakładach, a podstawę tych 
zamierzeń stanowiło ogłoszenie szerokości 
trzech szpalt, wysokości 27,5 cm, docierające 
do 100.000 czytelników. 

Poniższe zestawienie podaje ceny w fun
tach szterlingach: 

Toronto 19.6.0 
Kalkuta 15.12.0 
Singapur 14.19.0 
Lagos 14.5.0 
Johanesburg 13.18.0 
Sztokholm 13.19.0 
Paryż 12.18.0 
Mediolan 11.10.0 
Nowy Jork 11.3.0 
Ateny 11.0.0 
Buenos Aires 8.7.0 
Londyn 7.16.0 
Melbourne 7.12.0 
Hongkong 4.5.0 

W Londynie powołano nową instytucję do 
badań w dziedzinie reklamy ..Media et Mar
ket Research Service Ltd." Zadaniem insty
tucji specjalizującej się w ocenie efektyw
ności środków reklamy, jest prowadzenie ak
tualnej informacji o najskuteczniejszych 
środkach reklamy na różnych rynkach 
zbytu. Między innymi aktualnym tematem 
instytucji są szczegółowe badania nad krę
giem czytelniczym dzienników i czasopism, 
zmierzające do ustalenia najbardziej popu
larnych wydawnictw o zbliżonym charakte
rze i rywalizujących ze sobą . 

Usługi nowopowstałej instytucji przezna
czone są dla koncernów przemysłowych, jak 
też dla indywidualnych firm przemysłowych 
i handlowych. (kam) 
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Nakłady 
Niewielkie zmiany n a k ł a d ó w wykazu je prasa angie lska (w tys .) : 

I półr . 1962 II półr . 1962 I półr . 1963 

Gazety londyńskie 
Daily Mirror 
Daily Mail 
Daily Skotch 
Evening News and Star 
News of the World 
Times 
Financial Times 
Observer 

Gazety p rowinc jona lne 
Guardian 
Daily Herald 
The Scotsman 
People 
Neiv Statesman 

Czasopisma kobiece 
Woman 
Woman's Realm 
Today 
Woinan's Weekly 
Woman and Home 

4 560 
2 571 
953 

1 448 
6 645 
255 
137 
722 

265 
1 348 

68 
5 544 

86 

3 312 
1 425 
623 

1 473 
681 

4 660 
2 525 
956 

1 426 
6 484 
252 
137 
716 

262 
1 349 

69 
5 532 

84 

3 261 
1 382 
642 

1 512 
688 

4 631 
2 479 
923 

1 388 
6 239 
255 
141 
718 

266 
1 302 

70 
5 541 

88 

3 189 
1 391 
646 

1 514 
693 

(pd> 

Reklama 
W pierwszym półroczu 1963 r ek lama p rasowa przyniosła w po równan iu z I pół roczem 

1962 nas tępujące o b r o t y : 

W p ł y w y 1963 Z m i a n y w °/o°/o 
w tys . funt . do 1962 

ogó lnokra jowe dz iennik i p o r a n n e 
londyńsk ie dz iennik i wieczorne 
gaze ty niedzie lne 
dz iennik i p rowinc jona lne 
tygodn ik i p rowinc jona lne 
czasopisma niespecja l i s tyczne 
czasopisma techniczne 
czasopisma gospodarcze 

74 110,7 + 5,53 

17 s tacj i t e l ewizy jnych uzyska ło z r e k l a m y w p ł y w y 47 769 tys . funtów, co w po rów
n a n i u z I półroczem 1962 oznacza przyros t 4,81%. (pd) 

23 774,4 
3 296,2 
12 205,1 
7 430,3 
2 945,0 
18 670,0 
2 978,5 
2 811,2 

+ 5,82 
— 4,77 
+ 14,56 
— 1,65 
— 2,01 
+ 5,77 
4- 8,58 
+ 9,18 

„Audience fatique" 
Bry ty j s cy specjal iści od r e k l a m y te l ewi 

zyjnej .uważanej do tąd za na jbardz ie j sku
teczny ś rodek r e k l a m y , poważnie zas tana
wiają się n a d sposobem zapobieżenia znacz
n e m u osłabieniu oddz ia ływania p r o g r a m ó w 
r e k l a m o w y c h na te lewidzów. N a d m i a r sz tam
powych i j ednos ta jnych ogłoszeń, p r z e r y w a 
jących nawe t na jc iekawsze audycje , jest 
p rzyczyną coraz bardz ie j nas i la jącego się zja
wiska , ok reś l anego przez specja l i s tów n o w y m 
t e r m i n e m — „audience f a t i que" — znużenie 
a u d y t o r i u m . 

Zaobse rwowano , że po o twarc iu nowego 
k a n a ł u tv za in te resowanie p r o g r a m e m rek la 
m o w y m po p ierwszych d w u la tach gwa ł tow
nie male je . Pobieżne dotąd obserwacje po
s t anowiono uzupełn ić b a d a n i a m i zmierza jący
mi do us ta lenia p rzyczyn i s topnia nasi lenia 
„aud ience fa t ique" . 

Rozważa się, czy znużeniu a u d y t o r i u m n a 
leży zapobiec poprzez zmniejszenie ilości 
ogłoszeń r ek l amowych , czy też zwiększenie 

ich a t rakcy jnośc i . Kwest ia ta wywoła ła oży
wioną po lemikę w pras ie b r y t y j s k i e j . Mię
dzy i n n y m i p i smo Advertiser's Weekly po
dało p r o j ek t real izacj i ogłoszeń r e k l a m o w y c h 
poza s tud iem, w p lene rach i u t r w a l a n i e ich 
przez t e le record ing . Zdan iem pisma — zwięk
szy to wprawdz ie koszty, podnies ie j e d n a k 
a t r akcy jność p r o g r a m u r ek l amowego . 

(kam) 

Nowości w reklamie 
Na d w u d n i o w e j sesji w y d a w n i c t w a „Bu

siness Pub l i ca t ion" , poświęconej zagadnie 
niom zastosowania maszyn e l e k t r o n o w y c h 
w rek lamie , z re fe rowano zeb r anym me tody 
p rog ramowan ia r e k l a m y przy pomocy k i lku 
t y p ó w maszyn . 

Między innymi , j a k o przyk ład , p rzy toczo
no p r a k t y c z n e w y n i k i w te j dziedzinie a m e 
r y k a ń s k i e j agencj i r e k l a m o w e j „Compton 
Adver t i s ing" . Dyskusja wykaza ła ,że w y n i k i 
p r o g r a m o w a n i a osiągane przy pomocy raa-

13 — Zeszy ty Prasoznawcze 
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szyn elektronowych nieporównalnie przewyż
szają dokładnością prace prowadzone meto
dami tradycyjnymi. 

* 
Znana agencja fotograficzna „London 

News Photos", działająca przede wszystkim 
na rzecz wydawnictw prasowych, wprowa
dziła ostatnio usługi przeznaczone dla firm 
reklamowych. 

Specjalnie utworzony wydział agencji re
krutuje sie. z najlepszych i najszybszych fo
toreporterów. Obsługują oni targi, wystawy, 
wykonują zdjęcia obiektów przemysłowych 
i maszyn. 

Agencje reklamowe otrzymują stały ser
wis fotograficzny na podobnych zasadach, na 
jakich dzienniki dostają materiał agencyjny. 

(kam) 

Likwidacja TW3 
BBC zlikwidowała z końcem 1963 r. jedną 

" najbardziej popularnych i odważnych au
dycji telewizyjnych. Nadawano ją od listo
pada 1962 co sobotę pod nazwą „That was 
the week that was" (Taki był tydzień, który 
był — w skrócie TWTWTW, albo TW3. 

Ten godzinny program przynosił satyrycz
ny komentarz do wydarzeń ubiegłego tygo
dnia w wykonaniu czwórki młodych arty
stów (teksty, piosenki). Autorzy nie szczę
dzili w nim komentarzy także na temat in
stytucji i osobistości, które były tabu we
dług niepisanych praw angielskich. Audycja 
ściągała na siebie gromy i protesty, ale rów
nocześnie oglądana była przez miliony tele
widzów. 

Dyrekcja BBC uzasadniła likwidację pro
gramu TW3 mało przekonującym argumen
tem, że rok obecny będ/ie rokiem wyborów 
w Wielkiej Brytanii i nie wskazane byłoby 
utrzymanie audycji o tak ostrym tonie sa
tyrycznym. Charakterystyczne, że labourzy-
ści, choć byli również atakowani w TW3, 
stanęli w obronie audycji. (r) 

WŁOCHY 

10 lat telewizji 
Telewizja wioska obchodziła w styczniu 

1034 r. swoje 10-Iecie. Posiada ona 30 stacji 
nadawczych i 595 przekaźnikowych oraz 24 
ośrodki telewizyjne. Liczba abonentów wy
nosi blisko 4 i pół miliona. 

W ciągu tych 10 lat telewizja we Włoszech 
stała się najpoważniejszym środkiem infor
macji i upowszechniania kultury. Jubileusz 
dał okazję do oceny jej działalności przez 
wioską prasę. Dzienniki lewicowe zwracały 
uwagę, że telewizja we Włoszech jest kiero
wana przez ludzi z chrześcijańskiej demo
kracji, a wielu pracowników pochodzi z by
łego raclia faszystowskiego. 

Unita zwróciła uwagę na fakt. że mimo 
postępu technicznego w telewizji włoskiej, 
nie korzysta ona z możliwości prowadzenia 
audycji „na żywo", gdyż kierownictwo tv 
utworzyło dookoła małego ekranu potężną 
sieć ochronną, by do audycji nie przedostało 
się coś niepożądanego dla kół rządzących. 
Wszystko co mogłoby je skompromitować, 
jest bezlitośnie wycinane z taśmy telerecor-
dingowej. Najchętniej audycje realizuje się 
w studio, bo to najbezpieczniejsze. W ciągu 
10 lat nie było ani jednej audycji na temat 

rosnącego ruchu zawodowego lub licznych 
demonstracji politycznych. Telewizja wioska 
pomija również milczeniem przejawy postę
powej, lewicowej działalności kulturalnej. 

(b) 

Rocznik reklamy 
Wydawca czasopisma L'Ufficio Moderno 

w Mediolanie opublikował nowy, ponad 300-
stronicowy „Rocznik Reklamy Włoskiej 
1962/63". 

Przedstawia on w przekroju twórczość 
około 250 włoskich grafików reklamowych, 
w tym wiele wybitnych, dając przegląd naj
nowszych osiągnięć reklamy krajowej. 
Wśród licznych przykładów plakatów, pro
spektów, katalogów, znaków firmowych, na
lepek, kalendarzy, grafiki ilustracyjnej, a na
wet niektórych serii reklamówek telewizyj
nych i kinowych, najpokaźniej, bo nż na 70 
stronach reprodukowane są ogłoszenia pra
sowe. 

Wszystkie przykłady pokazane za pomocą 
bardzo dobrych reprodukcji, zaopatrzono 
w dokładne opisy zawierające: nazwisko zle
ceniodawcy, grafika, technikę druku, ilość 
kolorów, nazwę drukarni i agencji reklamo
wej realizującej reklamę. (kam/ 

Podwojenie wydatków 
Wydatki reklamowe wzrosły w latach 

1961—1962 ze stu miliardów lirów na 225 mi
liardów, która to suma równa jest l°/o do
chodu narodowego. Przed dziesięciu laty na 
reklamę przeznaczono jedynie 40 miliardów 
lirów. 

W roku 1962 przypadło m. in. na środki 
reklamy (w miliardach lirów): prasowej — 
63,0; telewizyjnej — 17,0; kinowej — 11,5; ra
diowej — 11,0. (pd) 

Nakłady wydawnictwa 
Wydawnictwo Mondadori podało po raz 

pierwszy nakłady swych gazet, za okres od 
marca 1962 do marca 1963 (dane w tys. egz.): 

druk. sprzedano 

Tygodnik i 
Epoca 
Conjidenze 
II Galio Mondadori 
А1Ы delia Rosa 
Grazia 
Bolero Film 
Topolino 
Л1Ы del Falco 
Dwutygodnik i 
Il Capolavori dei Galii 
Urania 
Segretissimo 
Miesięczniki 
Arianna 
А1Ы d'Oro 
А1Ы Bolero Film 
Storia Illustrata 
Superalbo Nembo Kid 

343,3 
222,5 

96,7 
143,5 
420.6 
62':;. 1 
284.3 
161,2 

70.7 
39,8 
45.7 

232.5 
152,9 
103.2 
82,3 

117,9 

293,5 
191.9 
84.8 

130,4 
330,3 
552,8 
253.0 
133,8 

63.4 
31,0 
39,5 

193,7 
138.1 

90,5 
70,5 

102,9 

(Pd) 

Nagroda Mundowizji 
Od roku 1964 telewizyjna nagroda Marco-

niego będzie przyznawana według zmienio
nych zasad. Międzynarodowe jury złożone 
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z krytyków telewizyjnych czołowych gazet 
europejskich będzie ją przyznawało progra
mom Eurowizji, Interwizji, wzgl. przekazy
wanym przy pomocy satelitów, służącym po
rozumieniu między narodami. (pd) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

Milion 
Miesięcznik Jiinost', wychodzący od 9 lat, 

zwiększył z początkiem 1964 r. nakład z 650 
tys. do miliona egzemplarzy. Pismo pod re
dakcją Borysa Polewoja przeznaczone jest 
w zasadzie dla młodzieży, ale czytane chęt
nie i przez dorosłych. (k) 

Grubsze „Znamia"' 
Miesięcznnik Znamia, redagowany przez 

Wadima Kożewnikowa, zwiększył z począt
kiem br. objętość o dwa arkusze drukarskie. 

(k) 

Listy do „Izwiestii" 
O wyrastającej popularności gazety może 

świadczyć zwielokrotnianie się z roku na rok 
nadsvianych listów. W r. 1953 nadeszło ich 
52 tys., 1959 — 77 tys., I960 — 216 tys., 1961 — 
318 tys., 1962 — 425 tys. W jednym 'tylko dniu 
roku 1962, mianowicie 21 maja, redakcja 
otrzymała 1350 listów od czytelników i 475 
odpowiedzi od instytucji. (pd) 

Wizyta w Szwecji 
Na zaproszenie szwedzkiego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych odwied-iła Szwecje de
legacja dziennikarzy radzieckich z zastępcą 
naczelnego redaktora TASS na czele. 

Dziennikarze zapoznali s:ę z życiem kraju 
i z miejscową prasą. Delegacja była przyjęta 
przez premiera szwedzkiego Eriandera. 

(sg) 

Zlot korespondentów 
W sali kolumnowej domu Związku Dzien

nikarzy ZSRR odbył się zlot stołecznych ko
respondentów robotniczych, zorganizowany 
przez KM KPZR. Na zlocie wystąpili z refe
ratami: członek kolegium redakcyjnego 
Prawdy red. N. Strachów i kierownik wy
działu propagandy KM KPZR N. Iwańkowicz. 

(sg) 

Komitet do spraw druków 
Aby usprawnić kierowanie wydawnictwa

mi, poligrafiką i sprzedażą książek na tery
torium ZSRR, Prezydium Rady Najwyższej 
postanowiło powołać wszechzwiązkowy Pań
stwowy Komitet do Spraw Druków i poleciło 
Radzie Ministrów ZSRR zatwierdzenie listy 
organizacji i przedsiębiorstw, którymi kie
rowanie powinno być przekazane Komitetowi. 

Jednocześnie Prezydium Rady Najwyższej 
mianowało P. Romanowa prezesem Komitetu 
w randze ministra. (sg) 

Konferencje 
Ideologiczne wydziały przemysłowego i rol

niczego komitetu obwodowego partii w Mo
skwie, biuro prasowe komitetu oraz biuro 

obwodowego oddziału Związku Dziennikarzy, 
zorganizowały wspólne narady pracowników 
prasy terenowej. Tematem tych narad było 
wprowadzenie w życie uchwał czerwcowego 
Plenum КС KPZR. Z referatami na nara
dach wystąpili dziennikarze z centralnych 
gazet i czasopism. (sg) 

K. Marks i F. Engels o prasie 
Dział wydawniczy Wyższej Szkoły Partyj-

tyjnej przy КС KPZR opublikował w końcu 
1963 r. zbiór wypowiedzi dwóch współtwórców 
komunizmu o roli prasy w życiu społecznym, 
o podstawach partyjności, o zadaniach par
tyjnej prasy robotniczej, o charakterze dzia
łalności dziennikarskiej, o języku, stylu i ga
tunkach publicystyki, o redaktorze i jego roli 
oraz. o rozpowszechnianiu prasy. 

Wiele stron w zbiorze poświęcone jest wy
powiedziom Marksa i Engelsa o prasie ro
syjskiej oraz korespondencji ich z rosyjskimi 
działaczami rewolucyjnymi. (sg) 

Wizyta jugosłowiańska 

Jak doniosła Sowietskaja Piecrat', w ZSRR 
bawiła delegacja Związku Dziennikarzy Ju
gosławii pod przewodnictwem prezesa Związ
ku rcc!. I. Smole. W skład delegacji wchód ił 
generalny sekretarz związku A. Petkowicz, 
redaktorzy centralnych i republikańskich ga
zet, przedstawiciele Agencji Prasowej 
TANJUG oraz radia i telewizji z Zagrzebia 
i Lubljany. 

Dziennikarze jugosłowiańscy byli podejmo
wani przez Związek Dziennikarzy ZSRR. 
Uczestnicy spotkania podzielili się informa
cjami o pracy swych związków oraz omówili 
zagadnienia wzmocnienia i rozwoju wzajem
nych kontaktów i współpracy. (sg) 

Listy do redakcji 

W Moskwie odbyło się pięciodniowe 
wszech/wiązkowe seminarium dla kierowni
ków działów listów do redakcji gazet i radia. 

Seminarium było zorganizowane przez ko
misję twórczą zarządu Związku Dziennikarzy, 
a udział w nim wzięło przeszło 120 dzienni
karzy. Celem seminarium była wymiana do
świadczeń w pracy nad listami do redakcji 
gazet, radia i telewizji oraz podzielenie się 
nowościami w tej dziedzinie pracy redakcyj
nej. Polegają one na udziale sił społecznych 
w tej pracy i w przyjmowaniu interesantów, 
a także na nowych formach walki o skutecz
ność listów — wydrukowanych i niewydruko-
wanych — oraz łączności z organami partyj-
no-państwowej kontroli. 

Na seminarium wygłosili referaty kierow
nicy działów listów kilku stołecznych redak
cji gazet, a końcowy referat pt. ,,Rola prasy 
w realizacji leninowskich zasad kontroli" 
wygłosił kierownik działu prasy i informacji 
Komitetu Partyjno-Państwowej Kontroli КС 
KPZR i Rady Ministrów, S. Miezencew. 

(sg) 

Pożyteczna inicjatywa 

Do ud'ialu w cotygodniowych konferen
cjach w redakcji gazety Znamia Komunizma 
zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin 
gospodarki. Pierwszym prelegentem był głów
ny agronom produkcji rolniczej M. Tarasów, 
który wskazał wady i braki w oświetlaniu za-

13* 
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gadnień rolnictwa, po cz„ m zebrani zaplano
wali zasadnicze tematy następnych wystąpień 
gazety w tej dziedzinie oraz zaprojektowali 
odpowiednich prelegentów. (sg) 

Klub czytelników 

Redakcja Nowgorodskoj Prawdy założyła 
dla swych czytelników oryginalny ,,Klub żąd
nych wiedzy". Na pierwszym zebraniu klubo
wym akademik L. Arcimowicz opowiedział, 
jak uczeni radzieccy odkryli sposób kierowa
nia reakcjami kosmonuklearnymi. (sy) 

Filia wydawnictwa „Prawda" 

W 46 rocznicę Wielkiej Rewolucji Paździer
nikowej powstała w Moskwie filia wydawnic
twa Prawda. W związku z tym wydarzeniem 
korespondent Sowietskoj Pieczati otrzymał 
od zastępcy dyrektora wydawnictwa inż. 
Feldmana informacje, które w skrócie przy
taczamy. 

Jako jedno z przedsięwzięć, mających za 
cel wybitne powiększenie materialnej bazy 
kultury, program KPZR przewiduje olbrzymi 
rozwój w Związku Radzieckim wydawnictw 
książek i czasopism przy odpowiednim — 
rzecz prosta — powiększeniu przemysłu poli
graficznego. W planie 7-latki przewidziana 
jest budowa szeregu nowych zakładów poli
graficznych, które by zabezpieczyły dalszy 
wzrost nakładów takich pism, jak Ogoniok 
(do 2,5 milionów egzemplarzy), Rabotnica (do 
5 min), Krestianka (do 4 min), Sowietskij So-
juz i Smiena (do 1 min egzemplarzy) Filia 
wydawnictwa Prawda zabezpieczy również 
poważne polepszenie artystycznego wyglądu 
tych czasopism. 

Pragnę podkreślić — powiedział dalej inż. 
Feldman — że pomieszczenia filii składają 
się z dwóch przytykających do siebie gma
chów: 9- i 12-piętrowego. Część produkcyjna 
mieści się w 9-piętrowym gmachu o kubatu
rze 300 tys. m3. Drugą zaś część stanowi tzw. 
centrum redakcyjne, t j . biura redakcji kilku
nastu czasopism w 12-piętrowym gmachu. 
W biurach tych dziennikarze mają jak najlep
sze warunki do pracy: wielkie, jasne, eleganc
ko umeblowane pokoje, bibliotekę, czytelnie 
czasopism, sale konferencyjne, a nawet wiel
ką salę kinową. (sg) 

Narada 
W Rydze odbyła się narada redaktorów 

radia i telewizji Estonii, Łotwy, Litwy i ob
wodu Kaliningradzkiego, zwołana przez 
wszechzwiązkową sekcję radia i tv Związku 
Dziennikarzy ZSRR. Narada poświęcona była 
wynikom czerwcowego Plenum КС KPZR 
i zadaniom radia i telewizji. W przemówie
niach na naradzie podkreślano, że Związek 
Dziennikarzy i Komitet do spraw Radia i Te
lewizji bardzo rzadko, niestety, urządzają 
spotkania twórczych pracowników celem dys
kusji nad zagadnieniem zawodowego dosko
nalenia dziennikarzy. Jak pokazała narada 
w Rydze, podobne spotkania są konieczne. 

(sg) 

Komitet do spraw prasy 

Prezydium Rady Najwyższej Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad 
powołało Państwowy Komitet Rady Mini

strów RFSRR do spraw prasy. Przewodniczą
cym Komitetu został mianowany B. I. Stu-
kalin. (sg) 

Nowa agencja 
W 1962 r. z inicjatywy zarządu organizacji 

dziennikarskiej we Lwowie została tam uru
chomiona pierwsza na Ukrainie agencja pra
sowa p. n. ,,Karpaty" (APK) jako przedsię
biorstwo społeczne. Agencja wydaje biuletyny 
prasowe, zawierające wiele interesujących, 
poznawczych informacji dla gazet, radia i te
lewizji. W agencji pracuje 15 doświadczonych 
dziennikarzy. Wiadomości do biuletynów do
starczane są z różnych stron Ukrainy przez 
50 korespondentów, pracujących również na 
zasadach społecznych. (sg) 

Problemy publicystyki 
W Moskwie odbyła się międzyuczelniana 

konferencja naukowa, poświęcona problemom 
publicystyki. W konferencji wzięli udział pro
fesorowie i wykładowcy na wydziałach dzien
nikarskich uniwersytetu Moskiewskiego, Le-
ningradzkiego, Rostowskiego, Kijowskiego, 
Lwowskiego, Białoruskiego i Kazachskiego. 

Na konferencji wygłoszono szereg odczy
tów z dziedziny historii, teorii i praktyki pu
blicystyki radzieckiej. 

Referat „O niektórych charakterystycznych 
cechach publicystyki radzieckiej na aktual
nym etapie" wygłosił prof. M. Czerepachow. 
Tematowi „Lenin jako publicysta" poświęcił 
swój referat prof. I. Portniakow. Występo
wali także prof. prof. G. Kołosow, J. Sim-
kin, E. Prochorow, M. Ziernicki, G. Bułacki, 
W. Zdorowega, Ch. Bekchozin, N. Szudria 
i inni. Referat ,,0 zasadniczych tendencjach 
rozwojowych współczesnego języka rosyjskie
go i języka informacyjnego" wygłosił prof. 
D. Rozental. 

Serdecznie było przyjęte wystąpienie pro
fesora uniwersytetu w Lipsku B. Janela, któ
ry streścił słuchaczom swoją prasę ,,0 funk
cjach i zasadach leninowskiej polemiki w je
go pracach dziennikarskich w okresie rewo
lucji 1905 r." (sg) 

Karykatura Komuny Paryskiej 
W związku z 90-leciem Komuny Paryskiej 

Państwowe Wydawnictwo Artystyczne (od
dział w Leningradzie) wydało album repro
dukcji „Rewolucyjna karykatura Komuny 
Paryskiej". Jest to praca zbiorowa współpra
cowników Państwowej Publicznej Biblioteki 
im. M. E. Sałtykowa-Szczedrina w Lenin
gradzie, E. Tepera, A. Aleksiejowej i S. Ma-
niewicza. 

Album zawiera 111 rysunków (z tekstem 
objaśniającym) 27 znanych artystów-karyka-
turzystów z tego okresu oraz częściowo nie
znanych (karykatury bez podpisu). Wszystkie 
opublikowane w tym albumie karykatury, za 
wyjątkiem rysunków André Gila, Honoré Do-
miera i Gustava Dorégo, są reprodukcjami 
oryginałów, znajdujących się w kolekcji wy
dawnictw z, okresu Komuny Paryskiej, prze
chowywanych w oddziale cymeliów P. P. B. 
im. Sałtykowa-Szczedrina. 

Jak twierdzą znawcy, kolekcja ta góruje 
nad wszystkimi innymi tego rodzaju kolek
cjami, znajdującymi się obecnie w większych 
bibliotekach europejskich, a w tej liczbie nad 
zbiorem, nabytym przez British Museum. 

(sg) 
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JANUSZ PRĄDZYŃSKI 

(1912 — 31 III 1963 w Warszawie) 
Wieloletni współpracownik Polskiej Agen

cji Prasowej i prasy w latach międzywojen
nych. 

TERESA BILIK-KORN 

(J X 1931 w Sosnowcu — IW 19S3 w Warsza
wie) 

Po ukończeniu studiów na Wydziale Filozo-
ficzno-Społecznym UW (1949—1952) rozpoczęła 
pracę w Biurze Studiów i Oceny Programu 
Polskiego Radia. Po rocznym kursie w Ośrod
ku Szkolenia Dziennikarskiego pracowała od 
1955 w redakcji młodzieżowej Polskiego Radia, 
specjalizując się w reportażu dźwiękowym. 
W ciągu niespełna 10-letniej pracy w dzien
nikarstwie radiowym opracowała szereg 
audycji publicystycznych i reportaży dźwię
kowych. W 1958 kontynuowała (wespół z in
nymi) cykl audycji z życia małych miast 
p. t. ,,Miasteczko na dłoni". Jeden z reportaży 
..Człowiek na drodze", nadany w lipcu 1958 г., 
został zakwalifikowany do konkursu „Prix 
Italia". Członek SDP od 195(5. 

GUSTAW BUTLOW 
(1899 — 6 VIII 1963 w Warszawie) 

Działacz Związku Patriotów Polskich 
i PZPR. B. oficer I Dywizji im. T. Kościusz
ki. Członek redakcji żołnierskiej gazety 
Zwyciężymy. W latach 1945/46 attachée pra
sowy Ambasady PRL w Moskwie. Wieloletni 
współpracownik Echa Krakowa. W ostatnich 
latach w zespole redakcji Agencji Publicy-
styc/.no-Informacyjnej kierował działem za
granicznym. 

W swym dorobku pozostawił liczne publi
kacje dotyczące prasy, m. in.: Czasopisma ra
dzieckie poświęcone sprawom polityki 
(Świat i Polska, 1947 nr 41), Prasa radziecka 
(tamże, nr 37 oraz Prasa Polska, 194«, nr 8/9), 
Święto prasy radzieckiej (Robotnik, 1948, 
nr 123), Prasa słowiańska w Stanach Zjedno
czonych (Świat i Polska, 1948, nr 1(5), Prze
śladowanie prasy słowiańskiej w Ameryce 
Południowej (tamże, nr 3(5). 

*) Zwracamy się z prośbą do wszystkich 
redakcji (także pism polskich za granicą) oraz 
do oddziałów Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich o nadsyłanie informacji biograficz
nych o zmarłych kolegach — dziennikarzach 
i współpracownikach naszej prasy (red.). 

Długoletni członek SDP, członek Klubu 
Publicystów Międzynarodowych. 

Za działalność polityczno-społeczną i za
wodową był odznaczony złotym Krzyżem Za
sługi, Medalem Zwycięstwa, Odznaką Ko
ściuszkowską i Odznaką Grunwaldzką. 

MARIA SKORUPKOWA 
(14 Xl 1915 w pow. Mława — 23 VIII 1963 

w Warszawie) 
Pochodziła ze środowiska inteligenckiego. 

Studia polonistyczne na UW (1932—1938). Pracę 
w zawodzie dziennikarskim rozpoczęła w 194(5 
roku w dziale przygotowywania programów 
Polskiego Radia. Od 1948 pracowała w redak
cji polityczno-informacyjnej, najpierw jako 
redaktor stylistyczny, a później (1949) redak
tor dzienników krajowych. Członek SDP od 
1949 r. 

JERZY TIRMAN 
(1891 w Warszawie — 10 IX 1963 w Warszawie) 

Pochodził ze środowiska robotniczego. 
Przez 40 lat pracował jako zecer. Od 1911 
członek SDKPiL, następnie KPP. Na skutek 
choroby wystąpił z partii w 192(5. Okres oku
pacji spędzi! w ZSRR. W 194G wrócił do 
kraju i jako zecer pracował do 1950 w żydow
skiej gazecie Dos Naje Lebn. W tym roku 
jako dziennikarz objął pracę w Folks Sztyme 
(tłumacz, redaktor działu ekonomicznego). 

Długoletni członek SDP. Za pracę społecz
ną i zawodową odznaczony był Medalem 
X-lecia i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski. 

ZYGMUNT NOWAKOWSKI-TEMPKA 
(>2 1 1891 w Krakowie — 4 X w Londynie) 

Studia uniwersyteckie w zakresie historii 
literatury polskiej w Krakowie. Z początku 
marzył o karierze naukowej, rychło jednak 
odszedł od tego zamiaru do teatru (aktor 
1 dyrektor Teatru im. J. Słowackiego) i twór
czości beletrystycznej. Przez 30 lat był auto
rem stałego, tygodniowego felietonu na ła
mach Ilustrowanego Kuryera Codziennego, 
w którym nie pominął żadnego problemu 
dotyczącego Krakowa i krakowskiego środo
wiska twórczego. Felietony te niejednokrotnie 
wywoływały wiele wrzawy w krajowej pra
sie. 

Lata wojny spędził na emigracji. Związał 
się z reakcyjnymi grupami politycznymi wro
gimi wobec Polski Ludowej. Podobnie jak 
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przed wojną, kontynuował w Londynie na 
łamach Dziennika Polskiego i Żołnierza stały 
felieton. 

T E O F I L W O J E Ń S K I 

(1890 w Radomsku — 6 XI 1963 w Warszawie) 
Działacz społeczny i związkowy. Do PPS 

wstąpił w 1905. Studia w Krakowie (w zakre
sie historii literatury polskiej pod kierun
kiem prof. I. Chrzanowskiego), Pradze i Wied
niu. Po powrocie do kraju pracuje w szkol
nictwie średnim na terenie Warszawy, pro
wadząc ożywioną działalność polityczną 
(uczestniczy m. in. po 1918 w organizowaniu 
Rady Delegatów Robotniczych w Piotrkowie), 
publicystyczną, oświatową i naukową. Współ
pracuje z KPP — z jej inspiracji jast zało
życielem pisma Lewy Tor, a następnie Nowe 
Tory. Przez długi czas redaguje Ogniwo, 
pismo Związku Nauczycieli Szkól Średnich 
oraz Miesięcznik Nauczycielski powstały 
z inicjatywy Towarzystwa Oświaty Demokra
tycznej. 

Po wyzwoleniu pracuje na cv.oîowych sta
nowiskach w administracji szkolnictwa 
i w PAN. Był członkiem CRZZ i Komisji 
Nauki i Oświaty КС PZPR. Długoletni re
daktor naczelny Głosu Nauczyciela, członek 
redakcji Przeglądu Historyczno-Oświatowcgo. 
Na skutek złego stanu zdrowia zrezygnował 
w 19Ü0 z działalności społecznej i związkowej, 
poświęcając się wyłącznie pracy naukowej. 
W swoim dorobku pozostawił m. in. prace: 
„Sztuka i życie w twórczości Krasińskiego", 
„Stefan Żeromski", dwutomową historię lite
ratury polskiej, „Szkoła niezwyciężona". 

Zmarły posiadał najwyższe odznaczenia 
państwowe. 

MIECZYSŁAW OBARSKI 

(1S99 w Warszawie — 15 X/ 19o3 w Londynie) 
Pochodził z środowiska rzemieślniczego. 

Szkołę średnią kończył w Moskwie i War
szawie. Ok. 1919 nawiązał luźną współpracę 
z dziennikarstwem. W 1920 wstąpił na Wy
dział Prawa Uniwersytetu i jednocześnie 
rozpoczął pracę w prasowej Agencji Wschod
niej, a następnie w Agencji Telegraficznej 
Express (ATE). W 1933 obejmuje stanowisko 
naczelnego redaktora Polskiej Agencji Tele
graficznej, w 1937 zostaje mianowany także 
dyrektorem naczelnym PAT. Dzięki jego sta
raniom PAT rozrósł się w nowoczesną agen
cję prasową, posiadającą korespondentów we 
wszystkich większych miastach europejskich, 
korzystającą w coraz szerszym zakresie ze 
zdobyczy technicznych. 

Po roku 1939 pracował w emigracyjnym 
dziennikarstwie agencyjnym. W ostatnich la
tach był odpowiedzialny za służbę informa
cyjną w londyńskim Dzienniku Polskim 
i Żołnierzu. 

S T E F A N S T E F A Ń S K I 

(8 XII 1910 w Warszawie — 4 Xl 1983 
w Warszawie) 

Pochodził ze środowiska robotniczego. 
Studia z zakresu prawa na UW (1930—34). 
Przed wojną pracował dorywczo (m. in. 
współpracował ze Szpilkami w 1. 193fi—39, 
Wróblami na dachu, Cyrulikiem Warszaw
skim — tu debiut pod koniec 1935). Po woj

nie, od 1945, współpracownik Dziennika Łódz
kiego (kierownik działu literackiego), reda
gował tygodnik satyryczno-humorystyczny 
Rózgi (1946—1947), utrzymując nadto współ
pracę ze Szpilkami. Od 1947 przez kilka lat 
kierował działem kulturalnym, a następnie 
był zastępcą redaktora naczelnego Głosu Ro
botniczego. 

Około 1951 przeniósł się do Warszawy 
i objął stanowisko sekretarza generalnego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a na
stępnie zaczął pracować w Expressie Wieczor
nym, gdzie był publicystą, członkiem kole
gium i zastępcą redaktora naczelnego. Przez 
parę Jat kierował również redakcją tygodni
ka Kulisy. Jako dziennikarz najchętniej 
i najczęściej wypowiadał się w felietonie. 

Pseudonimv: Etienne (Dziennik Łódzki), 
E. Tam. (Glo's Robotniczy), Stef., St. S., Et. 
(Express Wieczorny). 

Członek PZPR, ZLP, SDP. Za zasługi 
w pracy zawodowej i społecznej by! odzna
czony srebrnym Krzyżem Zasługi i — dwu
krotnie — złotym Krzyżem Zasługi. 

J E R Z Y W I Ę C K O W S K I 

(5 XII 1895 w Piotrkowie Tryb- — 30 XI 1963 
w Warszawie) 

Pochodził z środowiska inteligencji pra
cującej. Studia prawne i dyplomatyczno-
konsularne odbył w 1. 1923—1934 w Szkole 
Nauk Politycznych w Warszawie. W 1931 roz
począł współpracę z Gazetą Warszawską 
w dziale gospodarczym i prowincjonalnym, 
a następnie miejskim i sportowym. W 1. 1935— 
39 pracował w Warszaivskim Dzienniku Naro
dowym (w red. gospodarczej i sportowej). 
Byl członkiem Syndykatu Warszawskich 
Dziennikarzy oraz skarbnikiem Żarz. Gł. 
Związku Dziennikarzy Sportowych. Za dzia
łalność publicystyczną wytoczono mu dwa 
procesy, które jednak z powodu wybuchu 
wojny nie doszły do skutku. W czasie wojny 
pracował jako akwizytor w drobnym prze
myśle, utrzymując równocześnie kontakt 
z prasą konspiracyjną. 

Po wojnie pracował jako kierownik nd-
ministracyjno-hanrllowy fabryki tektury 
w Białym Dunajcu. Po powrocie do Warsza
wy (1948) współpracował z Wydziałem Infor
macji i Propagandy Centralnego Banku Spół
dzielczego oraz Agencją Pubiicyslyczno-In-
formacyjną ,,API" („Czytelnik"), w której 
zosta! -zatrudniony od 1 stycznia 1949 w dziale 
gospodarczym. W 1953 przeszedłszy na rentę 
zrezygnował z czynnej działalności w dzien
nikarstwie. 

ALEKSANDER BOGUSŁAWSKI 

(27 V 1SS7 w pow. piotrkowskim — 6 XII 19S3 
w Warszawie) 

Wybitny i długoletni zasłużony działacz 
ruchu ludowego. Pochodził ze środowiska 
chłopskiego. W 1. 1907—1912 pracował na wsi 
jako nauczyciel. Należał do tajnego Związku 
Nauczycieli Ludowych. Od 1913 prowadził 
działalność polityczną i niepodległościową 
w Narodowym Związku Chłopskim. Współ
redagował pisma tej organizacji: Lud Polski 
(Warszawa 1912—1914) oraz Drużyna (Warsza
wa 1912). Współorganizator i członek władz 
PSL Wyzwolenie (1915); poseł na sejm (1919— 
1935) z ramienia tego stronnictwa. Redaktor 
i wydawca pism PSL. M. in. w 1. 1916—1918 
redaguje w Warszawie Polskę Ludową, a pó
źniej Wyzwolenie. Po połączeniu stronnictw 
chłopskich (1931) — członek Rady Naczelnej, 
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Naczelnego Komitetu Wykonawczego i Głów
nego Sądu Partyjnego Stronnictwa Ludowe
go. W latach 30-tych redaguje w Warszawie 
tyg. Samorząd. W okresie okupacji działa 
w poi "ismnym ruchu ludowym. Po wy/wo
leniu współpracuje z Zakładem Historii Ru
chu Ludowego. W 1. 1948—1953 spisał swój 
pamiętnik obejmujący okres 1894—1939. Frag
menty tego pamiętnika w oprać. J. Molendy 
pt. . ,Ruch ludowy w czasie wojny 1914—1918 
w Królestwie Polskim 1914—1918" drukowane 
były w Rocznikach Dziejów Ruchu Ludo
wego (1959, 1960). Zawierają one szereg mate
riałów dotyczących prasy ruchu ludowego, 
a szczególnie PSL. 

Zmarły był odznaczony Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

WACŁAW SIKORSKI 
(20 V 1S99 w Broga — 11 XII 1963 w Edyn

burgu) 
Ukończył gimnazjum Górskiego i "Wydział 

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Kierow
nik działu sportowego w Przeglądzie Wie
czornym. Sprawozdawca sejmowy Polskiej 
Agencji Telegraficznej. Członek Zarządu 
Związku Dziennikarzy Sportowych RP (1923— 
1935). W czasie wojny szef kwatery prasowej 
II Korpusu WP na Zachodzie. Po wojnie 
korespondent szkocki londyńskiego Dzienni
ka Polskiego i Żołnierza. 

NATALIA JASTRZĘBSKA 
z JEZIERSKICH 

Zmarła 14 XII 1963 w Londynie przeżyw
szy 83 lata. Długoletnia współpracowniczka 
Bluszczu. 

HENRYK PODLASKI-KAMIENIECKI 

(1S99 w Wińsku Maz. — 11 I 1964 w Warszawie) 
Działacz lewicowego ruchu robotniczego 

od 1917 (SDKPiL, KPP). W 1933 skierowany 
został na studia do Instytutu Czerwonej Pro
fesury v/ Moskwie, Po ukończeniu studiów 
pracował w redakcji poiskiej gazety Try
buna Radziecka (organ WKP(b)) do 1937 г., 
kiedy to padł ofiarą prowokacji. Po rehabi
litacji wrócił do kraju w 1955. 

SEWERYN MAZRYCER-MENCEL 
(4 V 1908 w Warszawie — 15 I 1964 w Paryżu) 

Studia techniczne odbył na politechnice 
w Grenoble. Członek KPP. Pozbawiony na 
skutek bezrobocia pracy w elektrowni w Czę
stochowie emigruje do Brazylii. W czasie 
trwania wojny domowej w His-panii wstę
puje do Brygady im. J. Dąbrowskiego. Pod
czas okupacji uczestniczy we francuskim Ru
chu Oporu. Po zakończeniu wojny przystę
puje clo pracy w Polpressie w Paryżu. Jest 
organizatorem i dyrektorem Biura Informa
cji przy Ambasadzie PRL w Paryżu, a na
stępnie przez szereg lat I sekretarzem do 
spraw kultury tejże ambasady. W 1951 wraca 
do kraju i zostaje mianowany dyrektorem 
Departamentu Prasy i Informacji przy MSZ. 
Od 1956 kierownik działu w redakcji Nowych 
Dróg. 

Członek SDP. Odznaczony Sztandarem 
Pracy II ki., Krzyżem Grunwaldu II ki., Vir
tuti Militari I ki., medalem „Za Waszą i Na
szą Wolność", złotym Krzyżem Zasługi, me
dalem X-lecia PRL, Croix de Guerre. 



K O R E S P O N D E N C J A 

OD ALEKSANDRY GARLICKIEJ: 

Do Redakcji „Zeszytów Prasoznawczych". 

W zeszycie 1—2 1963 roku na stronach 3—24 Waszego pisma, w dziale rozpraw 
zamieszczomy został artykuł prof, dr Mieczysława Kafla pt. „Z historii badań nad 
prasą w Polsce". 

Genealogia obecnych zainteresowań historyczno-^prasowych pomimo podjętych 
w tej dziedzinie wysiłków" nie jest jeszcze na pewno w pełni opracowana. Wiele cen
nych spostrzeżeń naszych prekursorów utonęło w tomach obszernych periodyków 
i dotarcie do nich jest niejednokrotnie kwestią przypadku. Inne zaś nie zamieniane 
na czcionkę drukarską po prostu zaginęły, by wymienić dla przykładu rozprawę Hi
polita Skimborowicza o czasopiśmiennictwie polskim, która według relacji K. Estrei
chera powstała przed 1846 rokiem. 

Z tego też względu zarówno lista dawnych badaczy prasy jak i dotychczasowe 
próby syntez wymagają weryfikacji, a rzetelna dyskusja naukowa w tej podstawo
wej dla historyka prasy dziedzinie, jest jak najbardziej pożądana. Niestety wspo
mniany na wstępie listu artykuł prof. M. Kafla nie spełnia tych wymogów. 

Rozprawa, o której mowa jest na stronach 3—14 jest po części powtórzeniem, a po 
części streszczeniem artykułu opublikowanego przeze mnie na łamach „Rocznika 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" w 1962 r. Tytuł tego artykułu brzmiał: „Roz
wój badań nad historią prasy w Polsce", a nie jak błędnie podaje M. Kafel (przyp. 1, 
s. 3): „Rozwój badań nad historią prasy polskiej". Wbrew podobieństwom werbal
nym zmiana dość istotna. 

Zresztą nie tylko tytuł został źle odczytany. M. Kafel idąc śladem moich rozważań 
przytoczył zarówno dane faktyczne, dotyczące autorów i ich prac jak również posta
wione tam tezy. W relacji M. Kafla uległy one często zniekształceniu. I to zmusza 
mnie do zajęcia stanowiska wobec omawianej rozprawy. 

A więc kolejno: 
1. Prof. M. Kafel na str. 3 informuje: „Niektórzy autorzy twierdzą nawet, iż ba

dania historii prasy w Polsce sięgają XVIII wieku". Na dowód czego przytacza np. 
Garlicka anonimowy artykuł pt, „Co to są pisma periodyczne", zamieszczony w 1794 
roku w Piśmie Periodycznym Korespondenta. 

Akapit ten sugeruje, że: 
a) Było co najmniej kilku autorów, którzy stwierdzali, że badania nad prasą 

w Polsce rozpoczęto w XVIII wieku. 
b) Autor ma pewne wątpliwości czy cytowany artykuł zasługuje na miano „badań". 
Otóż w kwestii pierwszej: Podobne stanowisko badaczy historii prasy nie jest 

znane w dotychczasowej literaturze naukowej. Jeśli M. Kafel poczynił w tym zakre
sie własne badania, sprawa godna była publikacji. 

W kwestii drugiej: Jest sprawą dyskusyjną, jakie walory reprezentować musi 
praca, aby zasługiwała na miano „badań". Pewnym kryterium w tym wypadku jest 
miejsce, jakie zajmuje ona w ogólnym kontekście badań naukowych owego czasu. 
Biorąc pod uwagę ogólny stan wiedzy o przeszłości narodu i jego literaturze w Polsce 
w końcu XVIII w. wydaje się, że ten anonimowy artykuł dotyczący wąskiego zakresu 
piśmiennictwa zasługuje na miano „badań". 

Pozwolę sobie przytoczyć pełny tytuł wspomnianego artykułu, bowiem M. Kafel 
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zacytował tylko pierwszy jego człon. Brzmi on: „Co to są pisma periodyczne? Jakie 
były początki i zamiar onych?" 

Szkoda również, że M. Kafel nie zapoznał się z treścią tego artykułu. Anonimowy 
autor nie przytacza tu co prawda katalogu tytułów prasy polskiej, niemniej jego 
uwagi dotyczące genezy prasy i jej roli zasługują na zainteresowanie dzisiejszych 
badaczy. 

2. Omawiając na str. 3—4 „Historię literatury polskiej..." Feliksa Bentkowskiego 
i artykuł Adama Tomasza Chłędowskiego — „O początkowych pismach periodycz
nych w języku polskim" M. Kafel dochodzi do wniosku, iż wartość wspomnianych 
prac polega nie tylko na ich bierności historycznej, ile na intuicyjnym niemal wy
czuciu roli czasopism jako „środków ułatwiających wzrost nauki i ogólną oświatę". 

Przytoczony cytat dotyczył rozdziału, który Bentkowski poświęcił czasopiśmiennic
twu polskiemu (u M. Kafla brak odpowiedniego przypisu), zaś zasługa znakomitego 
bibliografa i historyka polega nie na „intuicyjnym" przewidywaniu, lecz na stwier
dzeniu roli jaką odgrywała prasa w przeszłości i w czasach jemu współczesnych. 

3. Na str. 5 M. Kafel stawia tezę „O wszechstronności zainteresowań prasoznaw
czych (Karola) Szajnochy. To już nie okazyjne wypowiedzi historyka o prasie. Są to 
pierwsze badania nad prasą". 

Oczywiście można dyskutować kto bardziej, historyk czy prasoznawca predestyno
wany jest do badań przeszłości prasy. Gwoli prawdy stwierdzić należy, że Szajnocha 
był przede wszystkim historykiem. Historykiem był również Jerzy Samuel Bentkie, 
którego rozprawa monograficzna o Merkuriuszu Polskim ogłoszona w 1819 r. preten
duje niewątpliwie do palmy pierwszeństwa wśród badań nad prasą. 

4. Skąd pewność, że autorem anonimowego artykułu „Pogląd na dziennikarstwo 
w Galicji od roku 1816 do 1848 roku" (Dziennik Literacki 1853, s. 65, 74, 105, 113) był 
Felicjan Łobeski? (s. 5 u M. Kafla). Łobeski był rzeczywiście wieloletnim redaktorem 
Dziennika Literackiego, a Karol Estreicher autorstwo tego artykułu przypisuje Ło-
beskiemu, jednak bez jakiegokolwiek uzasadnienia. (Wspominam o tym w artykule 
„Rozwój badań nad historią prasy w Polsce", s. 11). 

5. Artykuł K. Estreichera „Ruch książkowy i dziennikarski w Galicji i w innych 
prowincjach Polski przed rokiem 1849" znajduje się tylko w numerze 6 „Dodatku 
Tygodniowego do Gazety Lwowskiej, a nie w n-rach 6 i 9, jak podaje M. Kafel. Na
tomiast w n-rach 9—13 tegoż „Dodatku" publikował Estreicher „Tablicę pism czaso
wych, roczników i pism zbiorowych...", o czym autor nie wspomina. 

6. M. Kafel (s. 6) stawia dosyć ryzykowną tezę, „że w skali europejskiej Polska 
była wówczas (tzn. w l a t a c h s z e ś ć d z i e s i ą t y c h XIX w. — A. G.) w czo
łówce badań prasoznawczych". 

Nawet dziś jeszcze nie wiadomo na pewno czy prasoznawstwo stanowi odrębną 
dziedzinę wiedzy (np. stanowisko A. Kerstena w artykule „W sprawie badań nad 
początkami prasy polskiej" (Kwartalnik Historyczny 1963, nr 1), cóż dopiero mówić 
o jakichś samodzielnych badaniach prasoznawczych w odniesieniu do połowy XIX 
wieku. 

Oprócz werbalnych, teza budzi zastrzeżenia merytoryczne. Prace badaczy polskich 
tego okresu ani pod względem jakościowym, ani też pod względem ilościowym nie 
mogły równać się z badaniami tego typu prowadzonymi równolegle w Europie za
chodniej. Gdy tam dopracowywano już pewnych syntez (Hâtin, Prutz), badacze pol
scy katalogowali dopiero tytuły czasopism. W artykule „Rozwój badań..." (s. 13—14) 
zamieściłam tylko przykładowo kilka prac autorów niemieckich, rosyjskich, francu
skich, by przypomnieć, że polska nauka o prasie nie rozwijała się w odosobnieniu. 
Wymienione tam przypadkowo prace nie obejmują bynajmniej całości zagadnienia. 

Porównanie prac autorów obcych z ówczesnymi osiągnięciami polskich badaczy 
jest wielce niekorzystne dla tych ostatnich. Sygnalizowałam to zresztą na s. 14 mego 
artykułu. 

7. Rozwijając dalej powyższą tezę M. Kafel dochodzi do wniosku, że „ten dobry 
start ( p r a s o z n a w s t w a p o l s k i e g o — j e ś l i u ż y ć n o m e n k l a t u r y a u 
t o r a — A. G.) nie był później niestety kontynuowany w takim tempie i zakresie, 
jaki obserwujemy w całej Europie w drugiej połowie, a zwłaszcza w końcu XIX 
wieku. Powodem tego stanu rzeczy było m. in. stanowisko ówczesnych historyków 
literatury. Stanowisko, które jeszcze i dziś jest tu i ówdzie podtrzymywane — iż 
czasopiśmiennictwo powinno być badane tylko przez historyków literatury. Anektu-
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jąc więc niejako prawa do przedmiotu badań — prasy, historia literatury nigdy jed
nak prasy jako całości, jako fenomenu społecznego nie badała" (s. 6). Sformułowanie 
chyba niezbyt fortunne — dlaczego bowiem właśnie prasa ma być „fenomenem spo
łecznym", a nie jest nim książka czy obraz, ale nie o sprawy werbalne tu chodzi. 
Wniosek jest po prostu nieprawdziwy. 

Badania nad prasą w Polsce w drugiej połowie XIX wieku nie dorównywały pra
com powstającym w tym czasie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nie świadczy to 
jednak bynajmniej o regresie w stosunku do osiągnięć badaczy polskich z pierwszej 
połowy XIX wieku, by wymienić tylko prace R. Piłata (Początki publicystyki lite
rackiej w Polsce), St. Czarnowskiego (Literatura periodyczna i jej rozwój), czy Wł. 
Smoleńskiego (Przewrót umysłowy w Polsce w XVIII w.). Jakąż wreszcie ma wartr.ść 
wniosek M. Kafla o regresie w badaniach nad prasą w Polsce w drugiej połowie 
XIX wieku, skoro w zakończeniu odpowiedniego fragmentu przytacza bez zastrzeżeń 
cytat z mego artykułu zaczynający się od słów: „Imponujący jak na ówczesne wa
runki naukowe w Polsce rozwój badań nad przeszłością prasy w Polsce był wynikiem 
ewolucji, jaka dokonała się w polskim dziennikarstwie w drugiej połowie XIX wieku", 
a kończy się stwierdzeniem: ..Podstawy nowoczesnych badań nad prasą kształtowały 
się zatem wraz z powstawaniem nowoczesnego dziennikarstwa (M. Kafel, s. 10—11, 
artykuł mój s. 20—21). 

Nieprawdziwy jest również wniosek o uzurpowaniu sobie praw do badania prasy 
przez historyków literatury w tym okresie. Nikt nie zabronił Wojciechowi Kętrzyń
skiemu — historykowi, opublikowania artykułu monograficznego o Poczcie Króle
wieckiej. Nikt też nie przeszkadzał historykowi Wł. Smoleńskiemu dokonać analizy 
prasy i publicystyki warszawskiej doby Oświecenia, oraz jej roli jako czynn ka opi
niotwórczego. Nikt wreszcie nie sprzeciwił się publikacji książek Czarnowskiego, 
pomimo iż był on historykiem, dziennikarzem, wydawcą, archeologiem, a nawet 
przedstawicielem handlowym firmy Frageta w Konstantynopolu. 

Historycy literatury zajmowali się przede wszystkim literackimi aspektami prasy 
nie zaś prasą w ogóle jak sugeruje omawiany artykuł. Po prostu nieliteracka strona 
prasy nie wchodziła na ogół w zasięg ich zainteresowań. 

W dalszym ciągu swych rozważań M. Kafel stwierdza (s. 6) „Wszyscy oni jednak 
( h i s t o r y c y l i t e r a t u r y — A. G.) może poza R. Piłatem — wypowiadali się 
z wielką rezerwą o prasie, a W. Zawadzki ( m o w a o p r a c y „ L i t e r a t u r a w Ga
l i c j i . 1772—1848" — A. G.) pisze wprost, że »wszystkie te pisma .. . nie miały żad
nej wartości, oprócz że się tak wyrażę, nowiniarskiej«. a zaraz potem wyjaśnia Za
wadzki o co mu chodziło i pisze: »celem ich było zaspokojenie ciekawości publiki, do 
obudzenia uśpionego ruchu literackiego nie przyczyniły się«. Jest to niewątpliwy 
przykład pomieszania pojęć i całkowitego niezrozumienia funkcji prasy"... 

Otóż przytoczony cytat podany został nieprecyzyjnie. Pierwrsze cytowane tu zda
nie brzmi u Zawadzkiego: „Wszystkie te pisma, tak Dziennik jak i poprzednie, nie 
miały żadnej wartości oprócz, że się tak wyrażę nowiniarskiej". Mowa tu o Dzien
niku Patriotycznym Polityków wydawanym we Lwowie w latach 1793—1794. Uwaga 
Zawadzkiego odnosi się zatem do osiemnastowiecznych czasopism galicyjskich, a nie 
jemu współczesnych jak sugeruje M. Kafel. Następny brakujący fragment cytatu 
brzmi: „Brały wiadomości z gazet zagranicznych i takowe podawały w tłumaczeniu 
srodze nieraz język kaleczącym. O jakimkolwiek szerszym na bieg wypadków poglą
dzie, o ocenieniu położenia, o reprezentowaniu jakiegokolwiek kierunku politycznego, 
jak to w poczuciu swego zadania czynią gazety dzisiejsze, mowy być nie mogło i nie 
mieli o tym pojęcia redaktorowie...". 

I tu następują liczne przykłady, które opuszczam, by przytoczyć ostatnie pełne 
inkryminowane zdanie: „Wszystkie te gazety galicyjskie były po prostu zbieraniną 
wiadomości i wiadomostek, często błahych, a często mylnych, a celem ich było za
spokojenie ciekawości publiki, do obudzenia uśpionego ruchu literackiego nie przy
czyniły się". 

To chyba nie „pomieszanie pojęć", ale istotne zrozumienie roli prasy i jej ocena. 
Jest to, niestety, również jeden z przykładów błędnego odczytywania tekstów i wy
ciągania z nich błędnych wniosków tak licznie występujących w artykule M. Kafla. 

Dylemat, kto ma się zajmować przeszłością prasy — historycy literatury czy hi
storycy, sprowadzał się bowiem do tego, że „Prasa literacka, utwory literackie 
drukowane w gazetach codziennych lub tygodniowych stały się domeną zaintereso
wań historyków literatury". („Rozwój badań nad historią prasy w Polsce". Rocz
nik . .. s. 14). „Natomiast historycy dziejów politycznych nie zawsze podejmowali 
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ocenę pozostawionej im gałęzi piśmiennictwa periodycznego" (tamże s. 15). Na dowód 
czego wykazałam zupełny niemal brak informacji o prasie w ukazujących się w tym 
czasie syntezach dziejów Polski. Pojawiały się za to, wspomniane wyżej, opracowrane 
przez historyków, monografie prasowe. Jakże nieprawdziwie brzmi więc twierdzenie 
M. Kafla (s. 6): „Nie zajmowali się również prasą dziejopisarze, historycy, bowiem 
nie była ona nigdy przedmiotem ich badań, a tylko często służyła im jako jedno ze 
źródeł''. 

8. Im dalej w wiek XX, tym mniej w omawianym artykule nazwisk autorów opra
cowań historyczno-prasowych. Np. znakomita praca Karola Drewnowskiego o prasie 
powstania kościuszkowskiego, wprowadzająca po raz pierwszy do badań problemu 
czytelnictwa prasy i jej społecznej percepcji, skwitowana została fragmentem zdania 
z mego artykułu. A przecież jak głoszą tytuły obcojęzycznych résumé rozprawa 
M. Kafla omawia .,Tradycje badań prasowych w Polsce". 

W odniesieniu do wieku XX M. Kafel feruje własną tezę o pojawieniu się na 
przełomie XIX i XX wieku prac na tematy prasy współczesnej (s. 11), zaś ,,w okresie 
1918—1939 obserwujemy jakby zanik badań historycznych" (s. 13). Teza o tyle pro
blematyczna, że już pierwsi badacze prasy opisując ją doprowadzili jej dzieje do 
czasów sobie współczesnych. Bentkowski, Chłędowski, Estreicher, Szajnocha. Czar
nowski zajmowali się zatem również prasą współczesną. Lata pierwszej wojny świa
towej były szczególnie owocne w opracowania prasy współczesnej. Oprócz prowadzo
nej na bieżąco rejestracji czasopism (M. Opałek, E. Romer) o współczesnej sobie 
prasie pisali publicyści, by W3<rmienić dla przykładu St. Pappé „Dziennikarstwo pol
skie w czasie wojny", czy M. Rettingera cykl artykułów o prasie trzech zaborów 
i o korespondentach wojennych. 

W opisie tradycji badań nad prasą dwudziestolecia międzywojennego zabrakło 
szeregu ważnych i znamiennych prac o profilu współczesnym, a dotyczących istot
nych zjawisk tego okresu. (Szemplińskiego — praca o prasie zawodowo-politycznej. 
Felińskiego, Hafftki, Kaschnitza i in. — prace o prasie narodowościowej). 

Ta część rozprawy bowiem, będąca w dużej mierze powtórzeniem artykułu R. Ma-
rylskiej (Pierwsze próby organizacji badań prasoznawczych w okresie 1918—1939. 
Kwartalnik Prasoznawczy, 1958) dotyczy głównie inicjatyw naukowo-prasowych nie 
zaś realnych osiągnięć 

Część rozprawy M.Kafla poświęcona pracom po drugiej wojnie światowej jest już 
tylko skromnym katalogiem instytucji zajmujących się badaniami prasy prowadzo
nymi przez dziennikarzy. W dotychczasowej literaturze poza niewielkim artykułem 
J. Żurawickiej zamieszczonym w Prasie Polskiej w 1952 г., brak oceny dorobku ba
dań nad prasą tego okresu. Nie ma też tej oceny i w artykule M. Kafla. 

Zakwestionować więc należy informację wstępną prezentującą omawiany artykuł. 
Brzmi ona: „Autor przedstawia w nim wyniki swych badań nad tradycjami polskiego 
prasoznawstwa, dając zarys tej dziedziny w Polsce aż po lata obecne". 

A jest chyba nieporozumieniem wydawniczym publikowanie w odstępie jednego 
roku dwóch artykułów o identycznym temacie, skoro mamy w Polsce tylko dwa 
czasopisma poświęcone badaniom prasowym i przeznaczone dla tych samych odbior
ców. Byłoby to korzystne, gdyby artykuł M. Kafla wnosił nowe własne elementy po
znawcze. Niestety tak nie jest. Sytuacja tym bardziej niepokojąca, że artykuł ten. 
jak zapowiedziano, publikowany będzie raz jeszcze w 1963 г., jako wstęp historyczny 
do większej pracy tegoż autora o „teoretycznych i metodologicznych problemach pra
soznawstwa". 

Aleksandra Garlicka 

OD PROF. MIECZYSŁAWA KAFLA: 

W związku z korespondencją p. mgr Aleksandry Garlickiej chciałbym przede 
wszystkim wyjaśnić sprawę dla omawianych (Jej i mojego) artykułów — jak mi się 
wydaje •— zasadniczą. 

Praca A. Garlickiej dotyczyła „rozwoju badań nad h i s t o r i ą p r a s y w Pol
sce". Mój zaś artykuł omawiał tradycje „ b a d a ń n a d p r a s ą w Polsce". Taki na
wet tytuł („tradycje prasoznawstwa polskiego") przesłałem w pierwszej wTersji do 
Redakcji Zeszytów. Jest to sprawa o tyle istotna, że wbrew pozorom tematyka tych 
dwóch prac nie jest identyczna. P. Garlicka badała i referowała rozwrój badań nad 
historią prasy (czyli jednego kierunku badań prasowych), gdy mnie interesowały 
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tradycje badań nad wszystkimi aspektami prasy, czyli nad różnymi kierunkami tej 
dyscypliny, którą dziś określamy jako prasoznawstwo. 

Starałem się przeto dać odpowiedź na pytanie: czy autorzy drugiej połowy XIX 
i początku XX wieku zajmowali się t e ż (obok historii prasy) пр.: funkcją prasy, 
jej organizacją, metodami pracy, czytelnictwem, aspektami prawnymi, ekonomiką, 
gatunkami pisarskimi itd. Mój artykuł nie był więc pomyślany jako studium histo
ryczne z zakresu badań nad historią prasy, (takie ciekawe studium opracowała wła
śnie A. Garlicka). Jest on natomiast wstępem do zupełnie innej pracy z dziedziny 
teoretycznych i metodologicznych problemów współczesnego prasoznawstwa (a więc 
nie tylko historii prasy). Ten charakter mojego artykułu jest wyraźnie zaznaczony 
w nocie na str. 3. 

Jest chyba rzeczą oczywistą, że taki wstęp nie musi mieć „własnych" ambicji ba
dawczych, ale jego zadaniem jest przede wszystkim poinformowanie przyszłego czy
telnika książki (na inny pokrewny temat) o ogólnym rozwoju badań w tej dziedzinie 
(prasoznawstwo) oraz przedstawienie czytelnikowi poglądu autora i jego ustosunko^-
wanie się do poszczególnych etapów tego rozwoju. 

Wydaje mi się, że to zadanie artykuł spełnia, natomiast nie realizuje szeregu za
dań, które — już na własną rękę — postawiła mi Szanowna Oponentka. Tak np. nie 
podejmowałem się w tym artykule ani weryfikacji „dotychczasowych prób syntez", 
ani „oceny dorobku badań nad prasą" okresu międzywojennego dwudziestole
cia itd., itd. 

Właściwie na tym wyjaśnieniu można by zakończyć istotę sporu. Wymaga jednak 
omówienia sprawa niektórych szczegółów listu A. Garlickiej, a to dlatego, iż znaj
dują się w nim pozorne zarzuty, które są tylko subiektywnymi osądami Autorki 
listu. Nie zajmowałbym się i mmi, gdyby n i e . . . bardzo zdecydowana forma w jakiej 
są wyrażone. 

Pisze więc Garlicka, iż tezy Jej artykułu „w relacji M. Kafla uległy. . . często 
zniekształceniom". Otóż w tym omawianym niedużym artykule cytowałem prace 
p. Garlickiej aż 8 razy. W kilku wypadkach pisałem wprost, iż „nie można się zgo
dzić z poglądem Garlickiej" (str. 4) lub że „tu można by dyskutować z autorką" 
(str. 10) lub też, że „niektórzy autorzy twierdzą" (str. 3), co rzeczywiście odnosiło się 
do tekstu p. Garlickiej, jak to podano zresztą w odnośniku. P. Garlicka wysuwa 
w p. 1 „zarzut" że sugerowałem istnienie „co najmniej kilku autorów". Ten zarzut 
przyjmuję i wyjaśniam iż rzeczywiście miałem na myśli tylko' Autorkę artykułu. Ale 
już dalsze „zarzuty" nie mogą mieć charakteru zniekształcenia „tez" i „rozważań". 
Sama Autorka pisze np. w liście, iż „jest sprawą dyskusyjną jakie walory reprezen
tować musi praca, aby zasługiwała na miano »badań«". Można mieć takie zdanie jak 
Garlicka, ale można również wyciągnąć i n n e wnioski. W nauce (zwłaszcza w hi
storii) nie ma dotąd „trybunału", który by bezbłędnie orzekał czy wnioski z „odczyty
wania tekstu" są „prawdziwe" czy też nie. Można się z wnioskami różnych autorów 
zgodzić lub nie, ale to już zupełnie inna sprawa. 

Twierdzenia p. Garlickiej zawarte w p. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 są jej własnymi poglą
dami na tę czy inną kwestię. Czy to jednak oznacza, że nikt nie może mieć innego 
zdania? 

Mnie na przykład p. Garlicka nie przekonała i nadal twierdzę, że dla ogólnych 
badań nad prasą (nie tylko nad historią prasy) wartość prac F. Bentkowskiego 
i T. Chłędowskiego „polega nie tyle na ich wierności historycznej, ile na intuicyj
nym niemal wyczuciu roli czasopism". Podtrzymuję również tezę o wszechstronności 
zainteresowań Szajnochy. 

Co do autorstwa Łobeskiego, to Szanowna Oponentka nie była łaskawa zauważyć, 
że podano tę uwagę w nawiasach i zaznaczono, iż jest to przypisek redakcji. Ale ro
zumiem, że wygodniej było napisać (s. 5) „u M. Kafla". Jeśli chodzi o „tablicę pism 
czasowych roczników i pism zbiorowych" Estreichera, to właśnie ten materiał mia
łem na myśli pisząc „on pierwszy zwrócił uwagę na ekonomikę przedsiębiorstwa pra
sowego, a także zastosował metodę statystyczną do swych badań" (str. 5). 

Również i owa „ryzykowna teza", że „w skali europejskiej Polska była wówczas 
w czołówce badań prasoznawczych" chyba musi się ostać, jeżeli pod tym pojęciem 
(prasoznawstwo) będziemy rozumieć szerokie badania nad prasą, a nie tylko jej 
historię, jak w wypadku cytowanego przez Garlicką Halina czy innych. 

Nie zgadzam się z Autorką listu, że „nawet dziś jeszcze nie wiadomo na pewno 
czy prasoznawstwo stanowi odrębną dziedzinę wiedzy". Dziś naprawdę na całym 
świecie — poza pewnymi zaściankami wiadomo — że jest to „odrębna dziedzina wie-
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dzy". Że zaś A. Kersten i A. Garlicka mają inne zdanie, to nie można im z tego 
powodu czynić zarzutu, byle by swego zdania nie przedstawiali jako twierdzenia nie 
podlegającego dyskusji. Natomiast zgadzam się z Autorką, że takie pojęcie jak „pra-
soznawstwo" w połowie XIX wieku nie istniało. Czy jednak trzeba uzasadniać, iż 
mówiąc o „prasoznawstwie" XIX wieku mówimy o faktach naukowych, które by 
d z i ś na takie miano zasługiwały. Otóż takie fakty wówczas istniały i to właśnie 
w Polsce. 

Jeśli chodzi o „stanowisko ówczesnych historyków literatury", to zdaje mi się, że 
trzeba jednak przyjąć pogląd iż „historia literatury nigdy jednak prasy jako całości, 
jako fenomenu społecznego nie badała". Nie badała bo to nie było jej zadaniem. Pani 
Garlicka pisze: „dlaczego właśnie prasa ma być »-fenomenem społecznym«, a nie jest 
nim książka czy obraz?" Jest to zwykłe nieporozumienie. Owszem książka to też 
„fenomen społeczny", ale przecież nikt z nas nie pisał artykułu na temat rozwoju 
księgoznawstwa. 

Wreszcie sprawa sprzeczności między moją tezą o regresie badań nad prasą w dru
giej połowie XIX wieku, a przytoczoną przeze mnie opinią A. Garlickiej iż „impo
nujący jak na ówczesne warunki naukowe w Polsce rozwój badań nad p r z e s z ł o 
ś c i ą p r a s y był „...itd. Znowu nieporozumienie: Garlicka mówi wyraźnie 01 roz
woju badań nad przeszłością prasy, a więc nad historią prasy w całym XIX w. Tę 
jej opinię podzielam i wynik jej badań cytuję, ale... równocześnie twierdzę, że inne 
k i e r u n k i badań prasowych (a więc „prasoznawstwo") w drugiej połowie XIX w. 
wykazują regres. W związku z tym już w następnym (dosłownie) wierszu, po cytacie 
Garlickiej (str. 11) piszę, iż dopiero „na przełomie XIX i XX pojawia się coraz więcej 
prac już nie tylko historyczno-prasowych, ale także na tematy prasy współczesnej". 

W zakończeniu Autorka listu stwierdza, iż „im dalej w wiek XX, tym mniej w tym 
omawianym artykule nazwisk opracowań historyczno-prasowych". Takie właśnie 
a nie inne było moje założenie. Najmniej mówić o badaniach historyczno-prasowych, 
bo te zostały już opisane przez Garlicką i innych autorów. Moim zadaniem — po
wtórzę — było dać ogólny przegląd rozwoju badań prasowych przede wszystkim 
w innych kierunkach tej dyscypliny, którą określamy dziś mianem: prasoiznawstwo. 
W zakresie zaś rozwoju badań nad historią prasy nadal będziemy korzystać z prac 
historyków prasy, bo oni są w pierwszym rzędzie powołani do wypracowania rodo
wodu swej dyscypliny. 

Jeśli chodzi o dwa ostatnie akapity listu p. Garlickiej to nie wymagają one odpo
wiedzi, bowiem poza próbką stylu i metod Autorki w prowadzeniu dyskusji „nauko
wej", niczego nie dotyczą. 

Ten styl i te metody jak i cały ton listu pozostawiam ocenie czytelników. Tu 
bowiem nie ma nic do powiedzenia. Ja tak nie potrafię, choć niektórzy mówią, że to 
bardzo łatwe. 

Mieczysław Kafel 



РЕЗЮМЕ 
Я. М а з я р с к и й : Репортаж (вступительный очерк проблематики жанра) 

Автором настоящего очерка проводится краткий обзор польских и иностран
ных работ, касающихся репортажа, как жанра. Цель работы — систематизиро
вать точку зрения отдельных авторов, занимающихся репортажем, и формули
ровать критерии, которыми репортаж: отличается от других литературных 
и журналистских жанров. Критерии эти следующие: 

а) отличие репортажа вытекает из своеобразного отношения к фактам (объек
тивной действительности), 

б) специфика репортажа является результатом структуры произведения, ха
рактерной для этого жанра, 

в) репортаж отличается особенностью процессов познания, 
г) жанровое отличие репортажа заключается в генезисе произведения, а так

же в специфике психологии и техники творческого процесса, 
д) об отличии репортажа решает функция жанра. 
Наиболее существенным критерием автор настоящего очерка считает специ

фику функции жанра. Функцией, присущей одному лишь репортажу, является 
отчет о событиях, ситуациях и людях. Ее отличительной чертой является су
ществование характерного уклада: предмет отчета — корреспондент — читатель. 
Функция отчета характеризуется, между прочим, личным отношением нарратора 
к предмету отчета, актуальностью, имея также характер описания события. 

Отдельным вопросом, подвергающимся обсуждению, является проблема т. наз. 
достоверности и ее проверяемости; автор считает, что засвидетельствование до
стоверности представленных в репортаже фактов выходит за пределы задач, 
стоящих перед литературным анализом. Но можно и нужно исследовать самый 
способ сообщения фактов. Достоверность репортажа вытекает из асерториче-
ского характера предложений произведения, благодаря которым сообщаемые 
факты получают достоверный вид, независимо от объективной (логической) 
стоимости истины либо фальши. 

Я. М а ц и а ш е к : Вступительное районирование насиления читаемости печати 
в Польше 

Статья посвящена территориальному размещению читаемости основных групп 
газет в Польше. Уровень читаемости измерялся количеством экземпляров об
щей годовой продажи на одного жителя, возрастом свыше 15 лет. Количество 
и границы основных читательских районов определялись путем сравнения с по
мощью теста Фишера различий между средними отдельных читательских ра
йонов. Затем автором проводится попытка использовать корреляционное исчи
сление для исследования внутренних связей между читаемостью разных групп 
газет, а также для исследования влияния различных общественно-дегдографи-
ческих черт (возраст, профессия, образование и проч.) на уровень читаемости 
(точнее: покупаемости) газет. 

Е. П а ж и н с к и й: За методику сотрудничества печати и правосудия 
Широкий диапазон общественных задач в деле распространения прасопой 

культуры и популяризации права, стоящих как перед органами правосудия, так 
и перед печатью, вызывает необходимость продумать методы сотрудничества 
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этих двух общественных институтов. Юридически-печатоведческая лаборатория 
Печатоведческого центра приступила к первым исследованиям в этой области; 
их цель — исследовать вопросы, прямо или косвенно касающиеся связей прессы 
и правосудия, как вытекающих из правово-нормативных оснований, юдикатуры, 
доктринальных воззрений, так из текущей судебной и журналистской практики. 
Автор настоящей статьи, опираясь на высказывания и мнения 45 человек: пред
ставителей мира науки, юристов-практиков, а также журналистов и публици
стов, занимающихся общественно-правовыми вопросами, представляет предва
рительные результаты этих иследований. Выводы, сделанные автором статьи, 
являются результатом анализа постулатов, касающихся роли, задач и техники 
работы печати и органов правосудия. 

В. М а с л о в с к и й : Критика на страницах журнала „Политика" 
Автор настоящей статьи представляет результаты анализа критических пу

бликаций журнала „Политика" за 1962 год. Единицей анализа автор считает пу
бликации, заключающие в себе элементы критической оценки либо постулата 
(за исключением специалистической критики, международной тематики и т. п.). 
В зависимости от ряда критериев, между прочим от предметного критерия, кри
тические публикации были поделены на ряд категорий. Предметом критики 
считается „учреждение", т. е. единица организованного поведения человека; вы
деляются также отдельные элементы данного учреждения, подвергавшиеся кри
тике, и его ступень. Затем автором представлены корреляции некоторых групп, 
характерные черты анализируемых публикаций (напр., анонимность публика
ции или же ступень критикуемого учреждения), приводятся цифры относительно 
„сезонности" критики и т д. Материал, представленный автором в настоящей 
статье, является исходным пунктом для дальнейшего исследования действенно
сти критики, проводившейся журналом „Политика". 

Т. Д о б р о в о л ь с к а я : Проблема выбора представителей для проведения ис
следований читаемости печати в сельской среде 

Для того, чтобы собрать соответствующий методологический материал в области 
исследования читаемости печати в сельской среде, Социологической лаборато
рией Печатоведческого центра в Кракове были проведены пробные исследова
ния в Краковском воеводстве. Автор настоящей статьи, опираясь на полученные 
результаты, рассматривает вопрос о пределах исследований и выборе предста
вителей. Полное освещение процесса читаемости печати в деревне можно по
лучить лишь путем обследования всех взрослых жителей деревни — как ЧУ • 
тающих, так и не читающих прессу, не ограничиваясь только потребителями 
определенных газет и журналов. 

Автором подвергаются анализу различные способы подбора пробного коллек 
тива с точки зрения его пригодности для исследования читаемости в деревнг 
подробно обсуждается типологический метод, по мнению автора — самый иод 
ходящий. Единицей исследования должна быть семья, и в ее контексте долже* 
рассматриваться механизм читаемости; должно учитываться как участие от 
дельных членов семьи в читаемости, так и устная передача сведений, зачерп
нутых из печати. 

М. И н г л о т: Взгляды Ю. И. Крашевского на материальные основы профес
сии журналиста в 3830—1863 гг. 

В статье приводится и обсуждается ряд высказываний Ю. И. Крашевского 
по актуальному в то время вопросу о формировании профессии писателя и жур
налиста, а также обсуждаются его взгляды на материальные основы этой про
фессии. Эти высказывания, взятые из переписки, публицистики и литератур
ных произведений писателя, доказывают ,что Крашезский, являясь противни
ком вмешательства денег в вопросы писательского искусства, в течение продол
жительного времени не считал писательства профессией, и в практике придер
живался этих взглядов. Об этом свидетельствиет история журнала Athenaeum, 
который он упорно издавал, несмотря на финансовые убытки. Такое отношение 
Крашевского к профессии писателя и журналиста вытекало, с одной стороны, 
из общественно-честолюбивых побуждений (шляхетская честь), и, с другой — 
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из побуждений идейного характера: здесь сказывалось влияние романтических 
идей бескорыстного служения народу. 

Являясь до конца своей жизни сторонником идеи благородного служения 
национальному делу, Крашевский был, однако, вынужден после провала Athe
naeum, и под влиянием процессов, происходивших на издательском рынке 
в Польше, частично пересмотреть свои взгляды. Развитие общественных отно
шений заставило писателя открыто признаться (в цикле статей, озаглавленном 
„Журналистика"), что основание газеты требует — может быть, злополучного, 
но неизбежного — объединения „двух нелегко совместимых друг с другом вещей: 
денег и таланта". Одновременно им выражалась надежда на то, что возвышен
ность задач и благородство целей, выдвинутых историей перед польской жур-
нилистикой, предохранит писателей и журналистов от необходимости стать, ради 
заработка, на службу неверных идей. 

И. П р у х н и ц к и й : Заметки о печати в Королевстве Польском 
Польская печать второй половины прошлого столетия как по своим формаль

ным, так и мериторическим качествам имела уже почти вполне сформировав
шийся современный вид. Она имела профессиональный характер, сохранив
шийся до наших дней формат газет, как правило в газете помещалась вступи
тельная статья как комментарий к корреспонденциям, все больше места стал 
занимать литературный отдел. Это совершалось попутно с формированием идей
ного облика тогдашней, уже капиталистической, печати. 

Наряду с газетами информационного типа возникают также органы отдель
ных группировок: „молодых", т. е. позитивистов, и „старых". Журналом первых 
был еженедельный обзор, руководимый А. Свентоховским. Продолжает суще
ствовать газета „Курьер варшавский", возникают газеты: „Курьер цодзенны" 
и „Курьер поранны". Органами, занимавшими умеренные, центрические пози
ции были „Клосы" и „Тыгодник иллюстрованы". Другим выдающимся органом 
позитивистов была „Нива"; Свентоховский вскоре стал редактором журнала 
„Новины", затем основал „Правду". В 1859 г. банкир Кроненберг покупает га
зету „Газета цодзенна" (впоследствии переименованную в „Польскую"), редакти
рование которой он поручил Крашевскому. Эта газета представляла интересы 
капиталистических кругов, выступавших против помещичье-консервативного 
лагеря. 

К концу столетия содержание и форма печати подверглись существенным из
менениям в связи с закатом позитивизма и все усиливавшимся влиянием идео
логии партии „Пролетариат". 



SUMMARY 
J. M a z i a r s k i : Reportage (An introductory outline of the problems of this kind 
of publication): 

The author of this outline makes a short examination of some Polish and foreign 
monographies concerning reportage as a kind of publication. The aim of his work 
is the systematical arrangement of the points of view of several authors who write 
about reportage. He also tries to determine the criteria which distinguish reportage 
from other kinds of literature and journalism. These criteria are as follows: 

a) the different character of reportage results from a special attitude to facts (to 
the objective reality), 

b) the speciality of reportage is the result of the typical structure of this kind 
of work, 

c) reportage distinguishes itself with the peculiarity of the processes of cognition, 
d) the different characters of reportage originates in the work itself and in the 

psychology and technique of the creative process, 
e) the different character of reportage is decided by the special function of this 

kind of publication. 
The author of the outline considers the role of this kind of writing as a superior 

criterion. This role peculiar only to reporting is to give an account about events, 
situations and people. It has a characteristic arrangement: the subject of the report — 
the reporter — the public for whom the report is made. The report is characterised, 
among others, by the personal attitude of the narrator to the object of narration, 
actuality and also the character of presentation. A special subject for consideration 
is the problem of so called authenticity and its verification. 

According to the author's opinion the verification of the facts presented in the 
report lies beyond the scope of the function of literatury analysis. But one can and 
should investigate the way of communication of facts. The authenticity of reporting 
is the result of the assertive character of the sentences which give the facts the 
appearance of truth, apart from te objective and logical value of truth and falseness. 

J. M a c i a s z e k : An introductory study of the intensity of press reading in different 
regions of Poland: 

The article discusses the territorial location of reading of the basic groups of 
newspapers in Poland. The level of press-reading has been measured by the number 
of copies sold per year to people above 15 years of age. The number and limits 
of the basic regions of reading have been fixed, by comparing with the help of the 
Fischer's tests, the differences between the average of the different reading regions. 

The author gives an example how to take advantage of a correlative account to 
investigate the inner relations among the reading of different groups of newspapers 
and to investigate the influence of different socio-demographic features (age, em
ployment, education and others) on the level of reading (more precisely: the purchase) 
of newspapers. 

J. P a r z y ń s k i : Advantages of cooperation of the press with the administration 
of justice: 

The broad scope of social activity spreading legal culture and popularising law 
for the organs of administration of justice as well as for the press — shows the 
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necessity of thinking over of the method of cooperation in regard to the two social 
institutions. The Legal Press Section of the Press Research Centre has started the 
first investigations in this field with the aim of examining the problems directly 
or indirectly concerning the contacts of the Press with the administratilon of justice. 
They are the result of the established legal basis of jurisdiction, of doctrinal points 
of view or finally of current experiences of the journalistic and judicial work. The 
author of this article presents the introductory results of the investigations which 
were based on the declarations and opinions of 45 people: representatives of science, 
practising lawyers and journalists publishers, specialists in social problems and law. 

The conclusions of the article are the result of the analysis of postulates concern
ing the part played by the press its aims and technique and the organs of the ad
ministration of justice. 

W. M a s ł o w s k i : Critique in the columns of „ P o l i t y k a " 

The author presents in his article the results of the analysis of the critical public
ations in Polityka in the year 1962. 

The author takes the publications including the elements of critical appreciation 
or postulate for an analytical unit (they do not include specialistic critique, inter
national themes etc.). The critical publications have been cathegorised according to 
a number of criteria among others according to1 the criterion of subject. An „institut
ion"' or unit of an organised human behaviour was taken as a subject of criticism. 
Particular elements and the range of the institution were also taken under con
sideration. The author presents the correlations of certain analysed groups, features 
of analysed publications (for instance the anonymousness of publications or range 
of the institution under discussion), figures concerning critique according to season. 
The material of the article is the initial point for investigations upon the effect
iveness of critique in the weekly magazine Polityka. 

T. D o b r o w o l s k a : The problem of the choice of the representative sample 
for the investigations upon the press-reading in the country 

In order to make suitable methodological experiments on the press-reading in the 
country the sociological section of the Press Research Centre in Kraków carried out 
experimental investigations in Krakowski district. The author of the article discusses 
the results of the investigations, its scope and the choice of the representative sample. 
The full image of the reading process in the country can be obtained only in the 
investigations including all the adults of the village, those who read the press as well 
as those who do not read it, and not limited only to the reading circles of certain 
magazines and newspapers. 

The author analizes from the point of view of their usefulness for the press read
ing investigations in the country different means of the choice of the representative 
samples. The author mostly discusses the typological method as the best one in her 
opinion. 

The family should be the unit of investigations and in its context the mechanism 
of press reading should be investigated. The participation of all the membres of the 
family and the oral transmission of press information should also be taken into con
sideration. 

M. î n g I o t: The opinion of J. Î. Kraszewski about the material basis of the journal
istic profession in the years 1830—1863 

In this article the author cited and explained a number of Kraszewski's opinions 
from the time between the insurrections. At that time the matter of the journalist's 
and writer's profession and their financial basis was widely discussed. Kraszewski's 
opinion taken from his corresponedence, publications and works of literature prove 
that for a long time he did not treat writing as a profession and he was against any 
interference of money in the ar of writing. He was faithful to his opinions in pract
ical life. He was for many years the editor of Athenaeum and did not pay atention 
to the losses he had in connection with his work. Such an attitude had its roots in 
his social feeling and ambition. He had the honor of a nobleman and having an 
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ideological nature he was under the influence of the romantic idea of an unselfish 
service for the nation. 

To the end of his life he was for the idea of the noble service for the national 
cause but after the failure of Athenaeum he changed his ideas and was under the 
influence of the process taking place on the Polish editorial market. The develop
ment of the social conditions forced the writer to open acknowledgement of the fact, 
what we see in his articles under the title „Dziennikarstwo", that the establishing 
of a newspaper requires maybe an unhappy but necessary cooperation of two things 
such as money and talent which are not easily obtainable. Kraszewski hoped at the 
same time that noble duties and aims intended by history for Polish journalism 
would protect the writers to serve the ignoble ideas for money. 

I. P r ó c h n i c k i : Some remarks on journalism in the Polish Kingdom 

Polish press in the second half of the last century was already shaped in the 
modern way or was being shaped in this direction by formai as well as by sub
stantial features. 

It has a professional character, the size of the newspaper is almost the same as the 
size of the present clay newspapers, the leader is becoming a rule as a commentary 
to the correspondence and gradually more space is taken tor the literature. All that 
goes on simultanously in accordance with the shaping of the ideological face of the 
press at that time which is already a capitalistic press. 

Besides the everyday press of the informative character, appear also the organs 
of the political groups .,the young", the pesitivists. and „the old". The paper of the 
first group is the weekly review directed by A. Świętochowski. Kurier Warszawski 
still exists. Kurier Codzienny and Kurier Poranny appear. The organs of the centre 
were Kłosy and Tygodnik Ilustrowany. The other eminent organ of the pesitivists is 
Niivc. Świętochowski, becomes the chief editor of Nowiny and establishes Prawda. 

In 1859 the banker Kronenberg bought Gazeta Codzienna (later on — Polska) the 
edition of which he gave to Kraszewski. This paper represented the capitalistic 
circles and competed with the conservative and land owners camp. 

At the end of the century the subject and form of the press underwent a serious 
change in connection with the decline of positivism and the gradually developing 
influence of the ideology of „Proletariat". 

14* 



RÉSUMÉS 

J. M a z i a r s k i : Le reportage (aperçu introductif aux problèmes du genre) 
L'auteur de cet aperçu procède à une brève analyse des ouvrages polonais et étran

gers concernant le reportage, en tant que genre journalistique. Le but de l'article est 
la systématisation des points de vue des divers auteurs s'intéressant au reportage, 
ainsi que la présentation des critères différenciant le reportage des autres genres 
littéraires et journalistiques. Ces critères sont les suivants: 

a) particularité du reportage découlant de son attitude envers les faits (réalité 
objective), 

b) spécificité du reportage en tant que résultat de sa structure, caractéristique 
pour le genre, 

c) le reportage se reconnaît par sa particularité des processus de connaissance, 
d) particularité de genre du reportage résidant dans la genèse de l'article et dans 

le côté spécifique de la psychologie et la technique du processus créateur, 
e) la fonction du genre décide de la particularité du reportage. 
L'auteur de cet aperçu considère la spécificité de la fonction du genre comme 

étant un critère auquel sont subordonnés tous les autres. La seule fonction propre 
au reportage est la présentation d'événements ,de situations et de personnes. Cette 
fonction est caractérisée par l'existence du schéma: objet du reportage — auteur du 
reportage — lecteur du reportage. La fonction de présentation se caractérise entre 
autres par le rapport personnel existant entre le narrateur et l'objet de la relation, 
l'actualité et, également, par son caractère tendant à présenter des événements. 

Un des sujets des considérations de l'auteur réside dans le problème de l'authen-
tisme et de sa vérification; l'auteur pense que la vérification de l'authenticité des 
faits présentés dans le reportage sort du cadre des buts de l'analyse littéraire. Par 
contre, on peut et on doit analyser la façon même de communiquer les faits. L'authen-
tisme du reportage découle du caractère assertoire des phrases de l'article, qui donne 
aux faits communiqués une apparence d'authenticité, indépendamment de la valeur 
objective (logique) de la vérité ou du mensonge. 

J. M a c i a s z e k : Régionalisation préliminaire de l'intensité de la perception de la 
presse en Pologne 

L'article traite de la répartition territoriale de la perception des principaux 
groupes de journaux en Pologne. Le niveau de la perception a été mesuré à partir 
du nombre d'exemplaires diffusés au cours d'une année pour chaque personne dont 
l'âge dépasse 15 ans. La délimitation du nombre et des frontières des principales 
régions de perception de la presse a été établie en comparant, à l'aide du test de 
Fischer, les différences entre les moyennes des régions de perception. De plus l'auteur 
présente un échantillon de l'emploi du calcul corrélatif dans l'étude des liens intérieux 
existant entre la perception des divers groupes de journaux, ainsi qu'un échantillon 
de l'étude de l'influence des divers facteurs sociaux-démographiques (âge, profession, 
instx*ucticn etc.) sur la perception (ou plus exactement: sur la vente) des journaux. 

J. P a r z y ń s k i : Sur les méthodes de coopération de la presse avec le parquet 
La large étendue des tâches sociales, communes dans le domaine de l'approfon

dissement de la culture juridique et la vulgarisation du droit, tant pour les organes 
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du parquet que pour la presse, implique la nécessité de se pencher sur les méthodes 
de coopération de ces deux institution à caractère social. La Section du Droit de 
la Presse du Centre de Recherches sur la Presse de Cracovie a entrepis pour la pre
mière fois des recherches dont le but est d'analyser les problèmes concernant di
rectement ou indirectement les contacts de la presse avec la justice et découlant des 
principes normatifs juridiques, de la jurisprudence, des opinions doctrinales et enfin 
des expériences courantes du journalisme et du parquet. L'auteur de l'article pré
sente les premiers résultats de ces recherches, obtenus à partir des déclarations et 
des opinions de 45 personnes: scientifiques, juristes, journalistes s'intéressant aux 
questions juridiques et sociales. 

Les conclusions présentées dans l'article sont le résultat de l'analyse des postulats 
concernant le rôle, les buts et la technique de travail de la presse ainsi que des 
organes de la justice. 

W. M a s ł o w s k i : La critique dans les colonnes de „Polityka" 
L'auteur de l'article présente les résultats de Г analyse des publications critiques 

publiées dans les colonnes de l'hebdomadaire Polityka au cours de l'année 1962. 
En tant qu'unité d'analyse, l'auteur prend les publications comprenant des élé

ments d'appréciation critique ou postulatifs (mis à part le critique spécialisée, les 
questions internationales etc.). Les publications critiques on été divisées en caté
gories suivant plusieurs critères, entre autres suivant le critère du sujet traité. 
Comme sujet de la critique, on a adopté „l'institution", c'est-à-dire l'unité de com
portement humain organisé, on a également différencié les divers éléments critiqués 
de Г institution donnée ainsi que son niveau. De plus l'auteur prsente les rapports 
existant entre certains groupes, les traits caractéristiques des publications analysées 
(par exemple l'anonymat de la publication ou le niveau de l'institution critiqée), les 
chiffres concernant le caractère „saisonnier" de la critique etc. Les données pré
sentées dans l'article sont le point de départ pour de prochaines recherches sur 
l'efficacité de la critique publiée dans Polityka. 

T. D o b r o w o l s k a : Le problème du choix de la représentation dans les recherches 
sur la perception de la presse dans la campagne 

Afin d'accroître ses expériences méthodologiques nécessaires dans le domaine des 
recherches sui la perception de la presse à la campagne, la Section de Sociologie du 
Centre de Recherches sur la Presse de Cracovie a entrepris des recherches expéri
mentales dans la voïvodie de Cracovie. L'auteur de l'article se penche, à partir des 
résultats obtenus au cours de ces recherches, sur la question de l'étendue des re
cherches et du choix de la représentation. On ne peut éclairer le processus de la per
ception de la presse à la campagne qu'en procédant à des recherches englobant trus 
les habitants adultes de la campagne, lecteurs ou non de journaux; on ne doit T'as 
se borner à analyser les lecteurs des publications données. 

L'auteur analyse, sous l'angle de leur utilité dans les recherches sur la perception 
de la presse à la campagne, les diverses façons du choix d'une collectivité-échan
tillon, elle se penche plus longuement sur la méthode typologique qui lui semble la 
mieux appropriée pour ces recherches. L'unité de recherche devrait être la famille, 
et c'est à partir d'elle que devrait être étudié le mécanisme de la perception de la 
presse, étude devant englobé tous les membres de la famille ainsi que la transmission 
orale de l'information de presse. 

M. I n g 1 о t: Les opinions de J. I. Kraszewski sud les bases matąrielles de la pro
fession de journaliste au cours des années 1830—1863 

L'auteur de et article a cité et interprété un certain nombre de déclarations de 
Kraszewski, faites au cours des années séparant les insurrections de 1830 et de 18'i3, 
et concernant la question alors d'actualité du façonnement de la profession d'écrivc.in 
et de journaliste ainsi que la question des bases matérielles de cette profession. Css 
déclarations, provenant de la correspondance ,des articles publicistiques et d^s 
ouvrages littéraires de Kraszewski, prouvent que celui-ci pendant longtemps ne con
sidérait pas le fait d'écrire comme une profession et qu'il était contre toute ingérence 
de l'argent dans l'art d'écrire. Il est resté en pratique fidèle à cette opinion, comme 
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le prouve l'histoire de la rédaction de VAtheneum, publication que Kraszewski diri
geait sans s'inquiéter des pertes financières. Ce point de vue était né de deux sources 
principales, la première de nature sociale et ambitieuse: honneur aristocratique par 
exemple, la seconde de nature idéologique: influence de l'idée romantique de servir 
la nation d'une manière désintéressée. 

Tout en restant qusqu'à sa mort partisan de l'idée du noble sacrifice pour le bien 
de la nation, Kraszewski a pourtant été obligé, après la disparition d'Atheneum. 
de reviser partiellement ses principes, et cela en raison et sous l'influence des pro
cessus alors en cours sur le marché de la presse en Pologne. Le développement des 
rapports sociaux a obligé l'écrivain d'avouer ouvertement (dans un cycle d'articles 
intitulés ,,Journalisme") que la fondation d'un quotidien demande la fusion, peut-
être malheureuse mais certainement nécessaire, de „deux choses s'alliant difficile
ment: l'argent et le talent''. En même temps il exprimait l'espoir que le degré élevé 
des devoirs et la noblesse des buts que l'histoire a assigné au journalisme polonais, 
garderaient les gens de lettres de défendre des idées injustes pour de l'argent. 

I. P r ó c h n i c k i : Remarques sur la presse du Royaume de Pologne 
La presse polonaise de la seconde moitié du siècle passé présente déjà un carac

tère moderne ou. dans certains cas. est en train de le devenir sous l'influence d'une 
nouvelle forme et d'un fend nouveau. Elle a donc un caractère professionnel, elle 
change de format conservé jusqu'à aujourd'hui, elle publie régulièrement clés édi-
toriaux en tant que commentaires à des correspondances et élargit sensiblement sa 
rubrique littéraire. Tout cela a lieu parallèlement avec la transformation de l'aspect 
idéologique de la presse d'alors, qui est déjà une presse capitaliste. 

Aux côtés de la presse quotidienne — qui est une presse dite d',.information", 
naissent également des organes des groupes idéologiques: des „jeunes" c'est-à-dire 
des positivistes, et des .,vieux :. Le journal des premiers se nomme Przegląd Tygo
dniowy et est dirigé par Л. Świętochowski. Le Kurier Warszawski existe toujours 
au moment où sont créés Kurier Codzienny et Kurier Poranny. Les organes des mo
dérés (le Centre) étaient alors Kłosy et Tygodnik Ilustrowany. Un autre organe im
portant des positivistes s'intitule Niwa, Świętochowski de son côté prend la direc
tion des Nowiny et fonde ensuite la Prawda. En 1859 le banquier Kronenberg achète 
la Gazeta Codzienna (qui deviendra plus tard Gazeta Polska) dont la rédaction est 
mise entre les mains de Kraszewski. Ce journal représente les cercles capitalistes qui 
à l'époque étaient en lutte contre les milieux conservateurs composés en premier lieu 
de propriétaires fonciers. 

A la fin du siècle le contenu et la forme de la presse ont subi de grands change
ments en raison de l'anachronisme du positivisme et de l'influence de plus en plus 
grande de l'idéologie du parti „Prolétariat". 




