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O Z P R A W Y 

IRENA TETELOWSKA 

PRÓBA OKREŚLENIA PRZEDMIOTU NAUKI 
O ŚRODKACH 

MASOWEGO PRZEKAZU INFORMACJI 

Sprawę określenia przedmiotu prasoznawstwa podejmowano 
już wielekroć u nas w kraju i za granicą. Poświęcaliśmy temu 
zagadnieniu uwagę także w „Zeszytach Prasoznawczych". 
W tym artykule autorka poddaje krytyce współczesne euro
pejskie i polskie stanowiska różnych szkól co do sposobu wy
dzielania oraz przyjmowania zakresu prasoznawstwa. Kon
cepcja ta była już tematem dyskusji Rady Naukowej OBP 
i sympozjum w Harrachowie. Założenia tego artykułu dają 
podstawę do przedstawienia propozycji zakreślenia granic 
przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji. 

1. Metoda historyczna i konwencjonalistyczna wydzielenia przedmiotu wiedzy 
o środkach masowego przekazu informacji. 2. Metoda analityczna wydzielenia przed
miotu i próba jej zastosowania. 3. Technologia. 4. Integracja nauk społecznych. 

1. Bardzo trudno uwolnić się od przeświadczenia, że na pytanie o p r z e d 
m i o t , m e t o d ę i c e l uprawianej dyscypliny odpowiada się dopiero 
w chwili osiągnięcia największego dostępnego badaczowi doświadczenia 
naukowego. Są jednak sytuacje, kiedy prowadzone coraz szerzej i z coraz 
większym natężeniem dyskusje delimitacyjne zmuszają niejako do sarao-
refleksji i określenia własnego stanowiska. Podjęcie owego niełatwego 
zadania komplikuje dodatkowo — choć w sposób zasadniczy — i to, że 
nie ma dla nauki o środkach masowego przekazu nawet nazwy powszech
nie ustalonej. Przedstawiciele różnych szkół tak europejskich jak i ame-
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rykańskich są skłonni różnym dyscyplinom przyporządkowywać swą dzia
łalność poznawczą skierowaną na środki masowe. Nazywają ją bądź psy
chologią, bądź socjologią, bądź też antropologią. Przyjdzie nam więc zre
zygnować z zastosowania jednego z tradycyjnych i być może najprostszych 
sposobów postępowania w danym wypadku, a mianowicie z m e t o d y 
h i s t o r y c z n e j w y d z i e l e n i a p r z e d m i o t u , czyli inaczej z em
pirycznej analizy zasobu gotowej już wiedzy — uzyskanej w ciągu lat 
przez badaczy nazywających uprawianą a interesującą nas tu naukę... 
W dążeniu więc do ewentualnego przyporządkowania wypracowanych do
tychczas twierdzeń jednej dyscyplinie, należałoby posłużyć się systemem 
kryteriów ustalonych niejako a priori, i dopiero przy ich pomocy udo
wodnić, że owa wielość twierdzeń dotyczy tej samej dziedziny, że pozo
stają one ze sobą w związkach rzeczowych i logicznych itd. itd. Ale ani 
tego systemu, ani propozycji drogi dojścia do niego nie mamy jak dotąd 
również. 

Obecnie możemy co najwyżej stwierdzić, że istnieją pewne grupy nau
kowców badających zjawiska, rzeczy i procesy jakoś do siebie podobne, 
i że ogromnie często praca ich prócz zadań czysto poznawczych ma na 
celu udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez praktyków dą
żących do usprawnienia w ten sposób praktycznego działania. Ale stwier
dzenie to, na pewno ciekawe dla historyka nauki, niewiele wniesie w dzie
dzinę samej teorii. Choć i historyk dla przeprowadzenia „...rozgranicze
nia między istniejącymi poglądami... (powinien — dop. I. T.)... posiadać 
z g ó r y pewne pojęcie dziedziny przedmiotów, którymi pewna histo
rycznie określona nauka... miałaby się zajmować... (gdyż — dop. I. T.)... 
nawet historyczne określenie nauki jest zależne od pewnych pojęć poza-
historycznych." *) 

I w tym szkicu idzie nam właśnie o wypracowanie takiego jednego, 
ogólnego pojęcia, które dostarczyłoby kryterium, niezbędnego dla wyzna
czenia zakresu interesującej nas tu wiedzy. W każdym razie sposób histo
rycznego określenia przedmiotu nauki o środkach masowych dla wymie
nionych wyżej przyczyn wydaje się co najmniej bardzo trudny do zasto
sowania w obecnej sytuacji. 

Toteż Mieczysław Kafel — polski teoretyk prasy — w swej pracy 
pt. „Kierunki i działy badań w prasoznawstwie" na innej drodze stara 
się rozwiązać zagadnienie granic uprawianej nauki. Stwierdziwszy iż: 
„...działalność bezstatutowa nie może się przeciągać w nieskończoność 
w żadnej dyscyplinie, a więc także w prasoznawstwie" 2), zastanawia się 
„...jakie działy i kierunki pracy widzimy obecnie jako najpilniejsze... 
w zakresie prasoznawstwa" 3), a ponieważ w czasie 100, lub 50 lat „...wy-

J) Roman I n g a r d e n : Metodologiczny wstęp do teorii poznania, s. 7 (maszyno
pis). Z pracy tej zaczerpnęłam więcej, niż można to wyrazić w cytatach i przypisach. 
Dała mi ona bowiem zrozumienie wielu kwestii — dla niniejszej rozprawy decydu
jących. Dlatego niech mi będzie wolno podziękować tutaj prof. R. Ingardenowi za 
udostępnienie maszynopisu nie publikowanej pracy. 

2) Mieczysław K a f e l : K ie runk i i działy b a d a ń w prasoznaws twie . Biuletyn Pra-
soznawczy n r 4 wyd . UW s. 3. 

3) Op. cit. s. 4. 
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odrębnił się najszerzej pojęty przedmiot badań, oraz ustaliły się w prak
tyce badawczej metofly i techniki nowego postępowania" 4) obecnie — 
pisze M. Kafel — należy jedynie dokonać „...klasyfikacji poszczególnych 
działów tej nauki... (dokonać — dop. I. T.) ...koniecznego wyboru z mno
gości współczesnych kierunków badań." 5) Czytelnik otrzymujący od au
tora wykład stanowiska opierającego się na mniej lub więcej arbitral
nych rozstrzygnięciach i ustaleniach, stara się sam odczytać sposób, jaki 
spośród znanych metodologii nauk przyjął autor dla swego postępowania. 
I mimo, iż odwołanie się do ilości, różnorodności, a przede wszystkim 
„długowieczności" badań, które miały spowodować wydzielenie się dy
scypliny sugeruje podejście historyczne, i mimo, iż to właśnie podejście 
w jakimś stopniu ciąży na świadomości autora, skłonni jesteśmy regułom 
postępowania możliwym do wyinterpretowania z 'powyższych twierdzeń 
nadać raczej miano k o n w e n c j o n a l i z m u . Najwyraźniej przecież 
dokonuje się tu umowa, że nauka zwana „P" zajmuje się przedmio
tami „A". Nie znajdujemy na tomias t 'w omawianym wywodzie analiz 
i ustaleń traktujących o odrębnościach i właściwościach przedmiotów czy 
aspektów badań, nie znajdujemy empirycznych analiz ich wyników, analiz 
dokonywanych pod kątem wykazania gatunkowej wspólnoty lub przy
najmniej częściowego podobieństwa przedmiotu, co w efekcie umożli
wiałoby uznanie elementów nagromadzonej wiedzy za jedną i tę samą 
dyscyplinę. Otrzymujemy jedynie powierzchowne zasygnalizowanie obec
ności wielu problemów, co w efekcie daje dość „zewnętrzne zaliczenie do 
zbioru." 

Wysunięcie na plan pierwszy czynnika wolicjonalnego (mowa o statu
cie, dowolność ustalania daty narodzin wiedzy, nacisk na to, co najpil
niejsze) i nadanie mu znaczenia decydującego, nie jest — jak się wy
daje — czynnością nieprzydatną, przynajmniej we wstępnym stadium roz
woju nauki. Taka przecież postawa charakteryzuje każdego prekursora 
dostrzegającego, stawiającego i pragnącego rozstrzygać nowe zagadnienia. 
Rzecz oczywista tylko, że pracy jego powinna towarzyszyć ogólna re
fleksja teoretyczna i ś w i a d o m o ś ć z w i ą z k ó w , jakie łączą owo 
zagadnienie z szeregiem innych. Kiedy jednak celem dociekań staje się 
wydzielenie przedmiotu dyscypliny dla ogólnych celów metodologicznych 
i systematycznych — postawie kierującej się względem wolicjonalnym 
musi towarzyszyć świadomość prowizoryczności uzyskanych na tej drodze 
wyników, ich niejako roboczy charakter, a także i to, że owa dowolność 
nie oparta na analizie przedmiotu i metod samych badań zawsze musi 
doprowadzić do rozgraniczeń błędnych — za wąskich lub za szerokich, 
nie ukazujących wzajemnego związku zjawisk po prostu z przyczyn ich 
nieznajomości. Bo przecież „...nie od naszego dekretu zależy, które związki 
należy wziąć pod rozwagę dla wytłumaczenia faktów niezrozumiałych... 
bo fakty same rozstrzygają o tym... Toteż nie zaprzeczając roli współ
czynnika naszej woli przy tworzeniu nauk, wskazaną, a zarazem natu
ralną rzeczą będzie określać nauki, a tym samym i odgraniczać je od 
siebie wedle cech, własności, pokrewieństw, lub związków między przed
miotami, które zastajemy w naszym otoczeniu. Przy tym nauki — jak-

4) Op. cit. s. 3. 
5) Op. cit. s. 4. 
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kolwiek przez nas wytwarzane — mają pewne własne, od nas niezależne 
właściwości, które trzeba także uwzględnić przy ich określaniu." 6) 

Charakter niniejszej rozprawy zmusza do zrezygnowania z dalszych 
szczegółowych analiz metodologicznych różnych innych stanowisk zaj
mowanych w tej dziedzinie przez przedstawicieli nauki europejskiej 
i amerykańskiej. Pozornie więc gołosłownie przyjdzie nam stwierdzić, że 
większość z nich (może jedynie poza szkołą niemiecką) cechuje bardziej 
lub mniej uświadomiona postawa konwencjonalistyczna. Ale dla powierz
chownego przynajmniej podbudowania tego twierdzenia, warto przytoczyć 
kilka różnych stanowisk poważnych reprezentantów różnych szkół. W ten 
sposób bowiem uświadomimy sobie wyraźniej skutki postawy konwen
cjonalnej, skutki faktu, iż większość badaczy krążąc wokół istoty zjawi
ska, a pomijając jego analizę, w dowolny sposób w y b i e r a interesu
jącą go problematykę, a więc każdy z nich wybiera trochę inaczej. Otrzy
mujemy więc w konsekwencji przedmiot jednej nauki zakreślony na czę
ściowo przynajmniej odmiennych terytoriach i to terytoriach, które nadal 
kilka innych dyscyplin (np. psychologia i socjologia) uważa za własne. 

I tak Erich Feldmann w następujący sposób pisze o nauce nazywanej 
Publizistik i uznawanej w pewnym sensie za synonim naszego praso-
znawstwa: ,,... publicystyka może być rozpatrywana jako nauka o ko
munikowaniu." 7) „Komunikowanie można najlepiej określić jako proces 
rozpowszechniania i odbioru sensowych informacji, wymagań i treści kul
turowych, między jednostkami i grupami w trakcie ich wzajemnych od
niesień." 8) „Przez komunikowanie masowe rozumie się dzisiaj przeka
zywanie wiadomości informujących, normujących lub oddziałujących, do
wolnej anonimowej ilości ludzi żyjących ze sobą bez duchowych i spo
łecznych związków, a także nie pozostających w stosunku bezpośrednim 
do komunikującego." 9) 

Badacz amerykański Wilbur Schramm tak wyraża swoje stanowisko: 
„...dziennikarstwo (journalism) dzieli z psychologiem, socjologiem i an
tropologiem odpowiedzialność za badania rozległych problemów procesu 
komunikowania... Ale dziennikarstwo ma również swoisty i podstawowy 
obowiązek badania komunikacji masowej, odpowiedzialność, którą tylko 
w małym stopniu dzieli z nim przedstawiciel nauk politycznych, ekono
mista i socjolog instytucji. Dziennikarstwo ma szczególny obowiązek 
badać: 
a) masowe komunikowanie jako instytucję społeczną, jej organizację, jej 

społeczną kontrolę, miejsce i funkcje pełnione w społecznej strukturze, 
jej kręgi odbiorcze i zadania; 

b) warunki skuteczności działania, dobór kanałów, naturę komunikatów, 
dobieranie się kręgów odbiorczych, problem przekazu sensu, związki 
struktury grupy z jej predyspozycjami do skutków komunikowania; 

c) naturę i dane dotyczące skutków — co komunikowanie masowe czyni 
z życiem jednostki, jak przyczynia się do zmiany społecznej lub braku 
tej zmiany. 

e) R o m a n I n g a r d e n : Metodologiczny ws tęp do teori i poznania , s. 10. 
7) Erich F e l d m a n n : Theor ie der Massenmedien , München 1962, s. 82. 
8) Op. cit. s. 160. 
9) Op. cit. s. 170. 
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Można to nazwać badaniami dziennikarstwa albo badaniami komuniko
wania. To nie gra roli." 10) 

Jeszcze inaczej widzi przedmiot tej nauki Roger Clausse.11) Pisze, iż 
zajmuje się badaniem procesu powiadamiania. Ten proces zaś ujmuje 
w następującym przedstawieniu graficznym: 

fazy 
procesu 

-fakt -> 11. wydarzenie 

[2. sprawdzenie 
-zebranie materiału—> ! 3. przekazanie do agencji 

(.4. opracowanie agencyjne 

-rozpowszechnianie • 
5. rozesłanie do dzienników-
6. opracowanie redakcyjne • 
7. rozpowszechnianie 
8. reakcja publiczności 

momenty 
procesu 

Popularna i chętnie przyjmowana formuła Harolda D. Laswella zamyka 
proces komunikowania w pięciu pytaniach: „Kto mówi, co, do kogo, jak 
i z jakim skutkiem" 12) tyle, że potem tak wyznaczony przedmiot uznają 
za swój teren badawczy socjologowie, psychologowie i prasoznawcy. 

Cytowany już wcześniej polski teoretyk prasy M. Kafel zmienia z upły
wem czasu swój pogląd na przedmiot uprawianej nauki. W ostatniej 
rozprawie poświęconej temu zagadnieniu formułuje go w sposób nastę
pujący: „Przedmiotem prasoznawstwa jest prasa, radio, telewizja i pewne 
obszary działalności filmowej. Przedmiot ten należy rozumieć w znacze
niu rzeczowym (wytwór) jak i osobowym (ludzie prasy: dysponenci, dzien
nikarze, technicy, czytelnicy — widzowie) oraz »technologicznym« — 
w sensie zarówno procesów twórczych jak i technicznych oraz samego 
procesu przepływu informacji. Granice przedmiotu prasoznawstwa mu
szą być wyraźnie ograniczone (nie każda »informacja«, nie każde »ko
munikowanie się« jest przedmiotem prasoznawstwa). Jednym z czynników 
(bardzo istotnych) limitujących granice przedmiotu jest praca13) dzien-

10) Wilbur S c h r a m m : The Challenge to Communication Research, w zbiorze: 
Introduction to Mass Communications Research, Luisiana 1958, s. 5 i 6. 

n ) Roger C l a u s s e : Les Nouvelles, Bruxelles 1963, s. 465. 
12) Harold D. L a s w e l l : Democracy Through Public Opinion, USA 1941. 
13) Prócz pewnych oporów, które budzi zawężenie przedmiotu naszego zaintereso

wania do pracy dziennikarskiej — samo pojęcie pracy wymaga — wydaje się — dal
szych wyjaśnień. Pojęcie „praca" posiada bowiem pewne treści nadane mu przez eko
nomię, socjologię pracy lub prakseologię, co również w sposób niezamierzony mogłoby 
zawężać punkt widzenia. W ramach wyłożonego tu rozumienia złożonego przed
miotu wiedzy o środkach masowego przekazu badania nad pracą dziennikarza, dru
karza, wydawcy czy dysponenta w rozumieniu np. socjologicznym (pomijam rozu
mienie ekonomiczne) znaczyłyby badania nad „...wpływem warunków społecznych na 
motywy, przebieg, intensywność i warunki pracy — oraz... skutkami jakie praca wy
wołuje w strukturze, działaniach i rozwoju szerszych i węższych zbiorowości ludz
kich" (J. S z c z e p a ń s k i : Uwagi o przedmiocie i zadaniach socjologii pracy, 
w tomie: Jak pracuje człowiek, Warszawa 1961, s. 169). Jak widać, jest to proble
matyka szersza od tego co wydaje się przez pracę rozumieć M. Kafel, ale znacznie 
węższa od tej, która składa się na zbiorowe działanie w procesie komunikowania 
masom. 
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nikarska." 14) Dalsze cytaty można by mnożyć. Ale mimo, iż podjęcie 
krytycznego zestawienia współczesnych poglądów na przedmiot wiedzy 
o środkach masowego przekazu informacji byłoby pożyteczne, interesu
jące i być może owocne — na tym miejscu przyjdzie nam poprzestać na 
kilku cytatach ilustrujących rozbieżność i dowolność w formułowaniu po
glądów na ten sam przecież temat. 

Pomimo więc wielu zasadniczych trudności i pomimo oporu odczuwa
nego przed podejmowaniem rozstrzygnięć delimitacyjnych w czasie, kiedy 
jeszcze same badania nie dostarczają dostatecznej podstawy do uogólnień, 
ani wiedza owa nie wyszła ze wstępnej formy konstytuowania się w sa
modzielną naukę, gdy jest to proces dopiero rozpoczęty, a naukowcy pa
rający się poznaniem natury środków i procesów masowego przekazu nie 
osiągnęli swego największego doświadczenia naukowego, mimo to wkra
czamy w sytuację, w której — jak to już powiedziano wcześniej — po
trzeba opowiedzenia się za, czy sprecyzowania w miarę możności kla
rownego stanowiska — staje się coraz wyraźniejsza. W toczących się 
bowiem na ten temat dyskusjach — coraz żywszych ostatnio — są ten
dencje do usuwania poza krąg zainteresowania badaczy, zbyt wielu pro
blemów, co z kolei w zbyt rażącej sprzeczności pozostaje z potrzebami 
rozstrzygnięć formułowanymi przez praktyków. 

Wydaje się natomiast, że to właśnie praktycy dzięki bezpośredniemu 
obcowaniu z interesującym nas wycinkiem rzeczywistości mają tutaj nie
wątpliwie najżywszą, chociaż naukowo niewyeksplikowaną i nieusystema-
tyzowaną znajomość c a ł e g o przedmiotu, którego naukowe rozpoznanie 
ma dla nich tak wielkie znaczenie. Szczególnego podkreślenia wymaga 
właśnie owa sprzeczność stanowiska konwencjonalistycznego, wyznacza
jącego granice niepokrywające się z potrzebami praktyki, inaczej mówiąc 
z c e l e m , który one tej wiedzy nadają. Cel ten (do czego szerzej po
wrócimy za chwilę) wydaje się wyznaczać już przednaukowo granice na
szego przedmiotu, a więc nie można go lekceważyć majoryzując konwencję 
dla bliżej niewyeksplikowanych przyczyn. 

2. Zanim po odrzuceniu h i s t o r y c z n e j i k o n w e n c j o n a l n e j 
drogi wyznaczania przedmiotu nauki, przejdziemy do propozycji trze
ciej — należy uczynić jedno, ale zasadnicze zastrzeżenie. Otóż przy podję
ciu próby określenia przedmiotu nauki o środkach masowych w inny 
sposób — wszystkie poprzednie wątpliwości wynikające z małego do
robku w tej dziedzinie pozostają w mocy, a nowa propozycja musi te 
trudności jedynie w jakiś sposób uwzględniać. Zasadniczo zmienia jednak 
sytuację jedno generalne stwierdzenie: Otóż wydaje się, że n i c z e g o 
w t y m z a k r e s i e n i e r o z s t r z y g n i e m y o s t a t e c z n i e i d e 
f i n i t y w n i e . Nasze poglądy na przedmiot będą p o d l e g a ł y h i 
s t o r y c z n e j e w o l u c j i w miarę rozwoju samej nauki i w miarę 
pogłębiania opracowań ogólnych z jej zakresu. Tworzenie natomiast ram 
ostrych i rygorystycznych, nie tylko wydaje się zbyteczne, ale wręcz szko
dliwe. Pozwolę sobie — na poparcie tego stanowiska — przytoczyć ob
szerny cytat z niepublikowanej jeszcze pracy Romana Ingardena, cytat 

14) M. K a f e l : Szkoły dziennikarskie i ośrodki badań nad prasą, Zeszyty Praso
znawcze nr 3/1964 s. 173. 
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charakteryzujący w tym zakresie losy fizyki. ,,...nikt, kto zna choć trochę 
historię fizyki nie powie, że naukowo zorganizowane badania fizykalne 
r o z p o c z ę t o od świadomego i d e f i n i t y w n e g o o k r e ś l e n i a 
j e j d z i e d z i n y b a d a n i a . Przeciwnie, wiemy -dobrze, że fizyka 
przez długi bardzo okres czasu znajdowała się w tym stanie, że już wy
krywano szereg prawdziwych twierdzeń, a jeszcze nie umiano wyraźnie 
zdać sprawy z charakterystycznych cech przedmiotów jej badania, jak
kolwiek przez cały czas miano w sposób naukowo nieuświadomiony... 
w przybliżeniu, pewien typ przedmiotu i zjawisk... Z a k r e s przedmio
tów badania ulegał przy tym niejednokrotnie pewnym zmianom. Np. 
dawniej ściśle rozgraniczano dziedzinę fizyki od dziedziny chemii. Dziś 
to rozgraniczenie coraz bardziej się zaciera." 15) 

Zupełnie podobną myśl wypowiada Jan Szczepański w odniesieniu do 
socjologii. Oto ona: ,,W XIX wieku, kiedy nauka ta dopiero się tworzyła... 
sądzono, że dokładna definicja określająca jej przedmiot, zakres badań 
i właściwe metody, jest zasadniczym warunkiem jej istnienia czy też 
uzasadnieniem roszczenia do samodzielności... Dziś patrzymy na te sprawy 
inaczej... sama definicja nauki o niczym nie przesądza, gdyż żadna dyscy
plina naukowa nie znajduje się w gotowej formie, zamkniętej, samodziel
nej, pozwalającej się ująć w precyzyjnej definicji, lecz jest zawsze zmie
niającym się systemem poglądów, teorii, hipotez i twierdzeń, zagadnień 
i pytań, na które pracownicy naukowi szukają odpowiedzi, nieraz burząc 
to, co jeszcze niedawno było uważane za niewzruszone osiągnięcia." 16) 

Metodę, którą mimo wszystkich trudności i zastrzeżeń pragnę tutaj 
zaproponować jako najwłaściwszą dla wydzielenia przedmiotu nauki 
o środkach masowego przekazu informacji, można by nazwać m e t o d ą 
a n a l i t y c z n ą . Posługuje się ona bowiem szczegółową analizą (czego 
nie uzewnętrzniono tu jedynie z braku miejsca, ale co w podtekście tej 
pracy jest wykonane) zagadnień, metod ich rozwiązywania i uzyskanych 
wyników poznawczych, wyników działalności naukowej interesującej się 
najszerzej pojętą problematyką prasy, radia i telewizji, działalnością po
znawczą inspirowaną często — jak to już wcześniej powiedziano — przez 
dysponentów i twórców prasy i programów radiowo-telewizyjnyeh. Ana
liza ta ma na celu wydobycie wspólnego, jednolitego sensu całej tej zróż
nicowanej działalności poznawczej, który to sens jest wyznaczony przez 
gatunkową istotę badanego przedmiotu. Jeśli zaś ów sens uda się wy-
eksplikować, to uzyska się ogólne pojęcie wyznaczające zakres zaintere
sowań dyscypliny, pojęcie oddzielające ją równocześnie od innych. 

Postawione sobie zadanie pragnę wykonać na drodze fragmentarycznej 
przynajmniej krytyki przyjmowanych definicji, a także na drodze ana
lizy badań prowadzonych przez instytucję specjalnie powołaną do stu
diów nad prasą, czyli na drodze opisu działalności naukowej, tej , która 
niejako „staje się" w Ośrodku Badań Prasoznawczych, bez względu na 
to, jaką by jej nadano nazwę. Jest to działalność może pozornie wąska. 
ale z a s i ę g p o d e j m o w a n y c h p r z e z n i ą z a g a d n i e ń w y 
z n a c z a z a s i ę g a k t u a l n i e f u n k c j o n u j ą c e j i n s t y t u c j i 
w y d a w n i c z e j będącej typową egzemplifikacją tego, co już intuicyj-

15) Roman I n g a r d e n : Metodologiczny wstęp do teorii poznania, s. 13. 
ie) Jan S z c z e p a ń s k i : Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963, PWN s. 6. 



10 IRENA TETELOWSKA 

nie stanowi przedmiot interesującej nas wiedzy. Nie jest to więc działal
ność dowolna i zawieszona w próżni, dlatego wydaje się zapewniać do
stateczną podstawę do uogólnień. 

Przechodząc do ustaleń pierwszego typu warto przypomnieć niektóre 
definicje, te, które wychodzą od stwierdzenia, że przedmiotem nowej nauki 
jest prasa, radio i telewizja. Dzięki takiej precyzacji uwaga nasza zostaje 
skierowana na pewien gatunkowy obszar przedmiotów otaczającego nas 
świata, odwrócona od dziesiątków innych przedmiotów, ale owo wydzie
lenie przedmiotu konkretnego, a nawet częściowe zdefiniowanie, mówiące, 
że w równej mierze interesują nas tu rzeczy co ludzie i procesy, nie wy
jaśnia istoty i charakteru tego przedmiotu. Np. człowiek jako egzemplarz 
gatunku jest przedmiotem badań antropologa, anatoma, neurologa, psy
chologa, ale każdy z nich ma jednak własną sferę szczegółową i jedno
znaczną, w którą nie wkracza inna dyscyplina, chyba tylko w poszuki
waniu gotowych już wyników, dla sprawdzenia czy dopełnienia swoich 
własnych. Wydaje się, że w wypadku środków masowych mamy do czy
nienia z sytuacją podobną, choć może nie tak bardzo skomplikowaną. 
Środki masowego przekazu również wydają się być przedmiotem tak 
b a r d z o z ł o ż o n y m , że dopiero wydzielenie prostszych obszarów 
wewnętrznych może cokolwiek wyjaśnić. I to byłby wniosek pierwszy: 
mamy tutaj do czynienia z p r z e d m i o t e m z ł o ż o n y m . 

Dla jego określenia termin p r a s a (radio, telewizja) wydaje się nie
adekwatny z dwóch powodów: po pierwsze jest wieloznaczny (w języku 
potocznym raz oznacza ludzi, raz zbiory egzemplarzy pism lub progra
mów), po drugie jest nieprecyzyjny, gdyż nie wyraża i s t o t y interesu
jących nas zjawisk. Aby pozostać w zgodzie z uczynionym poprzednio 
założeniem, iż przedmiotem analizy będzie wyłącznie praca badawcza 
oraz wiedza gromadzona w jednym ośrodku naukowym — zastanówmy 
się nad charakterem badań prowadzonych tutaj, a pośrednio nad przed
miotem, ku któremu one są skierowane. Otóż tak badania nad pracą dzien
nikarza, badania nad formami rozchodzenia się prasy, nad skutkami jej 
oddziaływania, nad jej publicznością, nad strukturą zawartości, nad języ
kiem, nad gatunkami dziennikarskimi1 7) — wszystkie one analizują pe
wien określony, łatwy do wydzielenia, choć złożony, rodzaj s p o ł e c z 
n e g o , l u d z k i e g o z a c h o w a n i a s i ę ( d z i a ł a n i a ) , k t ó r e g o 
c e l e m j e s t g r o m a d z e n i e , o p r a c o w y w a n i e o r a z c i ą g ł e 
d o p r o w a d z a n i e d o c z ł o n k ó w s p o ł e c z e ń s t w a b i e ż ą c e j , 
a k t u a l n e j i n f o r m a c j i , a p o p r z e z t o z a s p a k a j a n i e p e 
w n e g o r o d z a j u p o t r z e b i n d y w i d u a l n y c h i z b i o r o 
w y c h o r a z o s i ą g a n i e o k r e ś l o n y c h c e l ó w p o l i t y c z 
n y c h , s p o ł e c z n y c h l u b k o m e r c j a l n y c h . Działanie to wy
odrębnione historycznie na zasadzie podziału pracy, jest z istoty niero
zerwalnie związane z systemem funkcjonującej grupy społecznej i stąd 
stanowi w swych wycinkach przedmiot zainteresowania wielu dyscyplin 
a przede wszystkim socjologii kultury, socjologii państwa, władzy, wycho-

17) Podstawę do analizy stanowią prace OBP drukowane w Zeszytach Prasoznaw-
czy eh i książkowej serii Biblioteki Wiedzy o Prasie. 
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wania, prawa, pedagogiki, psychologii, ekonomii i może jeszcze wielu 
innych. Jeśli przez zachowanie społeczne będziemy rozumieć to działa
nie, które ma za przedmiot drugą ludzką jednostkę i to jako działanie 
spełniane w określonym celu: wywołania w niej określonych efektów — 
nasze pole widzenia staje się wyraźniejsze. O w o d z i a ł a n i e , m a 
p o s t a ć p r o c e s u ( k o m u n i k o w a n i a ) i j a k o t a k i n i e m a 
c h a r a k t e r u p r o s t e g o . Dostrzegamy w nim trzy fazy struktu
ralne, które łącznie wyczerpują interesującą nas problematykę. U pod
staw zaś tej działalności leży obiektywna p o t r z e b a s p o ł e c z n a , 
wyrażająca cel i przebieg zachowania mającego ją zaspokoić. Treść i na
stępstwo tych faz prezentuje się nam w sposób następujący: 

I faza 

II faza 

III faza 

Nadawca-dysponent 
Nadawca-twórca 

Nadawana (przekazywa
na) treść 
Wytwór pracy dzienni
karza, redaktora i dru
karza 

Odbiorca 

inaczej 

inaczej 

inaczej 

Zamiar i jego społeczne, 
polityczne i ekonomiczne 
uwarunkowania. 

Wstępny cel zamierzenia 

Cel ostateczny zamierze
nia, rozprowadzenie tre
ści, ich cyrkulacja, sku
tek ich oddziaływania. 
Wpływ odbiorców na 
twórców. 

Tak zarysowany przedmiot ma wyraźnie charakter zjawiska społeczno-
kulturowego. Mówiąc inaczej jest to proces społeczny wypełniony t r e 
ściami kultury.18) Aby jednak owo stanowiące przedmiot zainteresowania 
socjologii z a c h o w a n i e s p o ł e c z n e i p r o c e s s p o ł e c z n y mo
gły się rozwijać, muszą posiadać u swego podłoża, przeplatające się z nim 
procesy innej natury, a to: produkcyjne, organizacyjne, prawodawcze itp. 
Składają się na nie różnorodne czynności ludzkie od postanowień poli
tycznych dysponenta, poprzez pisarskie: dziennikarza, publicysty i nau
kowca; redakcyjne: redaktora, do realizatorskiego: wydawcy, drukarza, 
miksera i kolportera. Współwy stepu ją zjawiska i procesy należące do 
przedmiotu ekonomii, socjologii, prasoznawstwa, prawa itp. W ostatecz
ności zaś mamy do czynienia z tzw. w cybernetyce „sprzężeniem zwrot
nym" i zamknięciem koła. Dysponenci i twórcy tkwią i przynależą do 
grup odbiorców i podlegają tym samym co oni społecznym uwarunko
waniom. 

Schemat ten wyznacza ogólne ramy przedmiotu bardzo złożonego, 
w którym — jak powiedziano — koncentrują się zainteresowania nie 

18) Owa dwoistość zjawisk, tu jedynie zaznaczona, będzie mieć duże znaczenie dla 
zarysowania granic przedmiotów socjologii środków masowego przekazu informacji 
i prasoznawstwa, dla ich metodologii i teorii. Zresztą problem natury związków kul
tury i społeczeństwa jest do dziś w zasadzie problemem bardzo trudnym i otwartym. 
Daje temu m. in. wyraz interesująca praca Pawła R y b i c k i e g o : Zjawiska kultury 
i zjawiska społeczne, w tomie: Problemy kultury i wychowania, PWN Warszawa 1963. 
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jednej dyscypliny, ale kilku, b ą d ź z n a j d u j ą c y c h t u s w ó j 
p r z e d m i o t w y ł ą c z n y , b ą d ź f r a g m e n t p r z e d m i o t u 
z n a c z n i e s z e r s z e g o . Wydaje się jednak już teraz całkowicie oczy
wiste, że nie można nawet na drodze konwencjonalnej przydzielić przed
miotu tak złożonego jednej nauce. Byłaby to nauka zajmująca się wie
lością przedmiotów różnych. Chyba, że (żartując) chcielibyśmy jej nadać 
rangę nauki nauk, uogólniającej osiągnięcia nieomal wszystkich innych 
dyscyplin społecznych. Nawet tak jednak rozumiana owa nauka nauk, nie 
miałaby podstaw do nazywania tradycyjnych dyscyplin szczegółowych 
swymi naukami pomocniczymi, jakie to tendencje rysują się we współ
czesnych dyskusjach na temat przedmiotu prasoznawstwa. 
3. Przyszło nam żyć w czasach, gdy stoicka koncepcja kręgów społecznych 
i późniejsze, renesansowe „societas universalis" pomimo wszystkie różnice 
ideologiczne i polityczne, zaczęły znajdywać swoje pierwsze w historii 
ludzkości urzeczywistnienie. Szybkość przebywanej drogi między czę
ściami świata przybliżyła na tyle odległe grupy ludzkie, że potrzeba wie
dzy o sobie, potrzeba informacji równoczesnej wydarzeniom, bez względu 
na ich odległość geograficzną oraz potrzeba celowego wzajemnego oddzia
ływania na siebie stała się chyba prymarnym czynnikiem, nadającym 
środkom masowego przekazu informacji posiadaną obecnie rolę. Od do
pływu i krążenia informacji zaczęła przecież zależeć możliwość istnienia 
tej ogromnej grupy, jaką stanowi ludzkość, możliwość jej współżycia, 
wytworzona dziesiątkami spójni, poczynając od decydujących: gospodar
czych, poprzez polityczne i kulturalne. Nie miejsce tu na szczegółowe 
omawianie tej kapitalnej roli, jaką obecnie posiada prasa, radio i tele
wizja, oraz potrzeb, które im tę rangę nadają, potrzeb — płodów współ
czesnej cywilizacji, lub dopiero dzięki tej cywilizacji uświadomionych 
sobie. Nie sposób jednak nie wspomnieć o nich, dla osiągnięcia większej 
jasności przy omawianiu skutków działania środków masowych, skutków, 
stających się jednocześnie celami innego typu ludzkiego działania, innej 
wywodzącej się z nich ludzkiej potrzeby. 

Schodząc z tak szerokiego obszaru rozważań na grunt polski, a więc 
podejmując opis procesu krążenia informacji w granicach jednego 
kraju, trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że do funkcji właśnie omówionej, 
dochodzą pewne specyficzne zadania narodowe, wynikające ze specyfiki 
danej grupy państwowej i zachodzących w niej procesów społecznych. 

Nie wdając się w szczegóły trzeba stwierdzić, że w Polsce najpoważ
niejszym czynnikiem wzrostu roli środków masowego przekazu informacji 
stała się rewolucja kulturalna i awans cywilizacyjny ogromnych rzesz, 
dla których stale nadal podstawowym, a często jedynym słowem pisanym 
jest prasa, albo jedynym łącznikiem ze światem — radio i telewizja. W tej 
sytuacji, gdy środki te objęły swym zasięgiem nieomal całą ludność 
i wciągnęły w swą orbitę ogromną liczbę pracowników, stając się tym 
samym istotnym elementem struktury państwowej i potencjalnie potęż
nym narzędziem oddziaływania, a być może nawet warunkiem funkcjo
nowania państwa jako całości — zaznaczyła się tendencja do zdobywania 
takiej społecznej samowiedzy, która umożliwiłaby przewidywanie skutków 
określonych form działania polityków i dziennikarzy, posługujących się 
tymi właśnie narzędziami. Ujawniła się potrzeba poznania tych skutków 
nawet wtedy, gdy są różne od zamierzeń. 
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Jeśli jednak to wielkie zadanie miało być wykonane, konieczne stało 
się podjęcie badań naukowych, świadoma naukowa obserwacja procesu 
masowego przekazu, dokonywanie analiz również o charakterze historycz
nym, aż do formułowania tendencji rozwojowych, ukazywanie zachodzą
cych prawidłowości i obowiązujących praw, a więc opis szczegółowy, ale 
doprowadzony do budowania teorii włącznie. I dlatego m. in. potrzeby 
praktyczne wskazały na konieczność zbliżenia do interesującego nas tu 
przedmiotu kilku dyscyplin, wskazały na konieczność ich współdecydo
wania o rozwoju tej praktyki. Zajęły się więc środkami masowymi różne 
nauki i to niezależnie od nowej sytuacji, ale z r a c j i n a t u r y s w e g o 
w ł a s n e g o p r z e d m i o t u . 

W ten sposób, po długim być może wywodzie, powracamy do wstęp
nego napomknienia, mówiącego, iż cel uprawianego przez nas poznania 
i to w zakresie narzuconym niejako przez praktykę polityczno-redakcyjną 
wydaje się wyznaczać granice przedmiotu złożonego. Mamy tutaj bowiem 
do czynienia z t e c h n o l o g i ą , tzn. poznaniem, którego celem jest słu
żenie realizowaniu celów praktycznych wyznaczonych przez obiektywne 
potrzeby, „...cel ten, a w szczególności funkcja i własności przedmiotów, 
które mają być zrealizowane, wyznaczają zakres przedmiotów, które mu
szą być poznane, ażeby umożliwić realizację celu danej technologii. Do 
zakresu tego mogą należeć zbiory przedmiotów... Powstaje w ten sposób 
pewien kompleks odpowiednio dobranych wycinków szeregu nauk, które 
wszystkie stanowią teoretyczną podstawę dla danej technologii, a na niej 
dopiero buduje się zespół twierdzeń dotyczący już samych zagadnień 
»technicznych« realizowania faktów, któremu służy dana technologia." 19) 

Tak doszliśmy do uzasadnienia przyczyn obecności w tym kompleksie 
badań działalności szeregu dyscyplin, których absolutnie nie można okre
ślać jedynie jako „kierunków badań w prasoznawstwie". Do zaintereso
wania się środkami i procesem masowego przekazu skłoniła je natura 
własnego przedmiotu i prawa jego budowy.20) Jeśli nawet ów zespół nauk 
zasila swoistego rodzaju technologię, to wszystkie one jako nauki szcze
gółowe są zobowiązane do wypracowania w ramach przedmiotu złożonego 

19) Roman I n g a r d e n : Metodologiczny wstęp do teorii poznania, s. 11. 
*°) Po ukończeniu pracy nad niniejszą rozprawą, dzięki życzliwym wskazówkom 

prof. Kazimierza Dobrowolskiego sięgnęłam do publikacji Jego pióra pt.: Zagadnienia 
nauki o książce, w tomie: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1936. Stano
wisko wyrażające ogromną zbieżność poglądów na temat bardzo przecież zbliżony 
umocniło moje przekonanie o słuszności wypowiedzianych tutaj tez. Pozwolę sobie 
więc przytoczyć fragment tej pracy: „Książka przez swój skomplikowany charakter, 
na który składają się materialne elementy i wyrażony w tekście pomnik myśli ludz
kiej należy do różnych dziedzin kultury ludzkiej, a tym samym do szeregu różnych 
dyscyplin naukowych. Stąd trudności w ustaleniu przedmiotu i granic badania, w wy
pracowaniu metody, w jasnym określeniu stosunku poszczególnych nauk do księgo-
znawstwa... Stąd też jedni badacze wciągają w obręb nauki o książce problemy zwią
zane także z jej treścią, gdy inni... starają się je wyłączyć. Stąd wreszcie negatywne 
ustosunkowanie niektórych uczonych do prób ujęcia zagadnień związanych z książką 
w osobną naukę (s. 8—9). ...wiele zagadnień łączy się z książką. Wyrastają one z róż
nych dziedzin nauki, oświetlane sa różnymi metodami badawczymi, problemy bowiem 
dotyczące książki czy jako przedmiotu materialnego, czy jako pomnika pisarstwa 
stanowią integralną część szeregu dyscyplin naukowych. Przy takim stanie rzeczy 
budzi się pytanie czy należy tworzyć odrębną naukę, której osią centralną byłaby 
książka, czy nie lepiej stanąć na stanowisku, że książka jako obiekt materialny na
leży do nauk technicznych, jako przedmiot wymiany do nauk ekonomicznych, jako 
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własnego przedmiotu szczegółowego, własnych podstaw teoretycznych 
i emiprycznych, własnych metod i co więcej, ukazania związków i pokre
wieństw, jakie zachodzą wzajemnie między ich przedmiotami. To ostatnie 
jest szczególnie ważne dla poznania całości procesu komunikowania, a co 
za tym idzie dla praktyki. 

Obecnie w ramach złożonego przedmiotu wiedzy o środkach masowego 
przekazu informacji, u podstaw której leży cały proces komunikowania, 
wyliczamy na zasadzie występujących w nim samym zróżnicowań — 
kilka dyscyplin (identyfikujących się w przypadku Ośrodka Badań Praso-
znawczych z pracowniami) a to: prasoznawstwo, socjologię, ekonomię, 
językoznawstwo, teorię literatury, prawo. Rejestr ten na pewno nie wy
czerpuje wszystkich możliwości. Już obecnie coraz wyraźniejsza staje się 
np. potrzeba włączenia do badań nad środkami masowymi również psy
chologii (co znalazło swój wyraz w licznych badaniach amerykańskich), 
a może kilku innych, na których wymienienie nie pozwala nam współ
czesny stan poznania przedmiotu złożonego. Trzeba natomiast bardzo 
wyraźnie podkreślić, że w jego zakresie mamy obecnie do czynienia 
z dyscyplinami, które można by nazwać nowymi, a których przedmiot 
wydaje się tkwić tylko w naszym przedmiocie złożonym, nie wychodząc 
poza niego, i co za tym idzie, wydaje się być dotąd całkowicie pomijanym 
przez wszystkie inne tradycyjne dyscypliny. D o t y c z y t o p r z e d e 
w s z y s t k i m p r z e d m i o t u p r a s o z n a w s t w a . Dla pozostałych 
nauk, takich jak np. socjologia, psychologia, językoznawstwo pewien 
aspekt środków masowych stanowi wąski wycinek ich znacznie szerszego 
przedmiotu. 

Nie wydaje się natomiast już dziś ulegać wątpliwości, że z a g a d n i e 
n i a h i s t o r y c z n e , czyli mówiąc inaczej r o z w o j o w e , będzie 
w odniesieniu do swego przedmiotu pisać każda dziedzina szczegółowa. 
Osobno socjologia, osobno językoznawstwo, osobno prasoznawstwo. Pozo
staje natomiast otwartym problem syntezy historycznej, syntezy owych 
historii szczegółowych, kapitalne zagadnienie, które rozwiązać mogą jedy
nie historycy, a które rozstrzygnięte właśnie w kierunku syntezy nada
łoby ich pracom rangę zgoła inną niż ta, którą posiadają obecnie roz
prawy i dzieła, często bardzo poważne, ale pisane jedynie na marginesie 
historii politycznej lub historii literatury. 

Wyczerpującego omówienia zakresu przedmiotów szczegółowych, wcho
dzących w skład przedmiotu złożonego w niniejszej rozprawie nie podej
muję, celem moim było bowiem jedynie ukazanie granic przedmiotu zło
żonego. Określenie natomiast przedmiotu każdej z dyscyplin składowych 
przedmiotu złożonego jest osobnym wielkim zagadnieniem wymagającym 
przyjęcia wypracowanych już ustaleń ogólnych danej nauki szczegółowej 

przedmiot ustawodawstwa do nauk prawnych, a jako wytwór pisarza i narzędzie 
przenoszenia myśli do poszczególnych działów piśmiennictwa i socjologii. 

Jeżeli wyjdziemy z założenia, że sprawdzianem pewnej nauki jest jasno zakre
ślony przedmiot badawczy z wyraźnymi granicami, własną teorią i jednolitą metodą, 
to w odniesieniu do książki będziemy mieli raczej do czynienia z w i e d z ą o k s i ą ż 
c e to jest z zespołem różnych gałęzi nauki o różnych celach i metodach, zespołem 
związanym z książką." (s. 10). 
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i w ich świetle dopiero dokonania bliższej charakterystyki tego jej działu, 
który interesuje się środkami masowymi. Dla większej jasności warto 
powyższą koncepcję przedstawić graficznie. Oto ona: 

HISTORIA ->. GENEZA 

4. Na zakończenie pragnę wprowadzić termin, o którego treści traktuje 
niniejsza praca, ale który świadomie nie został tutaj ani raz użyty. Otóż 
o problemie integracji nauk pisze się i mówi w Polsce bardzo wiele. Naj
częściej są to biadania, że „...nie ma współpracy na codzień między róż
nymi dyscyplinami społecznymi... że... Trzeba przełamywać opory płynące 
ze specjalizacji, że ekonomiści, socjologowie, prawnicy badają różne strony 
tych samych zjawisk, jakkolwiek świadomość, że zajmują się jedynie róż
nymi aspektami tego samego kompleksu faktów, wciąż jeszcze jest nikła... 
a zagadnienia praktyki można rozwiązywać tylko kompleksowo." 21) Inni 
dyskutanci idą nawet tak daleko, że stwierdzają, iż integracja jest bar
dziej charakterystyczną cechą współczesnej nauki niż specjalizacja. 

Wszystko — o czym była mowa dotychczas — stanowi również przy
czynek do tego właśnie problemu. Nie jest to jednak publicystyka na 
temat integracji, nie wymaganie integracji, ale jej realizacja. Cała dzia
łalność Ośrodka Badań Prasoznawczych — wszystko co się tu dokonało 
i dokonuje od inspirującej roli potrzeb praktyki począwszy, jest nieomal 
schematyczną ilustracją potrzeby, warunków rozwoju i możliwości zreali
zowania postulatu integracji nauk społecznych. Interesującą podbudowę 
metodologiczną wymagania integracji znajdujemy natomiast w koncepcji 
Kazimierza Dobrowolskiego, to jest w tzw. koncepcji „integrującego 
oświetlania badanej rzeczywistości". Wspomniane wcześniej dyskusje pu-

l) Stanisław E r l i e h : Integracja — słowo modne, Przegląd Kulturalny nr 20/1962. 
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blicystyczne najczęściej grzeszą nadmiernym postulowaniem — odpowiedź 
na pytanie: jak owo wymaganie realizować — pozostawiając otwartą. 
Orientacja naukowa K. Dobrowolskiego daje tym propozycjom podstawy 
metodologiczne. Autor ten, charakteryzując swą postawę badawczą pisze, 
iż polega ona na „...pełnym zebraniu wszelkich kategorii źródeł... inte
gralnym wyzyskaniu wszelkich metod i technik... wykrywaniu wszelkich 
uwarunkowań wpływających na powstanie badanej rzeczywistości., inte
gralnym ujmowaniu sił wywołujących dynamikę przeobrażeń... dążeniu 
do ujmowania wyodrębnionej dziedziny rzeczywistości społecznej w po
wiązaniu z całokształtem innych dziedzin... integralnym wykrywaniu cało
kształtu funkcji badanej instytucji, badanego wytworu... określeniu histo
rycznej pozycji danej rzeczywistości." 22) 

Jeśli przyjmiemy, że wśród publicystów podejmujących ten problem 
ustaliły się dwie koncepcje, z których pierwsza mówi o sumowaniu wy
ników dostarczonych przez poszczególne dyscypliny, druga o podporząd
kowaniu wszystkich dziedzin określonej koncepcji ogólnej wypracowanej 
na terenie jednej z nich — to Ośrodek stara się realizować drogę trzecią, 
najbliższą wyłożonej koncepcji K. Dobrowolskiego — a mianowicie 
wspólne wypracowywanie przez zainteresowane dyscypliny problematyki 
badawczej, która miałaby ukazywać podstawowe i wspólne aspekty rze
czywistości badanej z różnych punktów widzenia. I to założenie leży 
u podstaw metodologicznej koncepcji Ośrodka. 

22) Kazimierz D o b r o w o l s k i : Uwagi o badaniach nad współczesną rzeczywi
stością społeczną, wstęp do pracy: Robotnicy na wczasach..., PAN 1963, s. 9, 10. 



PAWEŁ DUBIEL, EDWARD KAMINSKI 

ILUSTRACYJNOŚĆ DZIENNIKÓW POLSKICH 

Autorzy przeprowadzili na zlecenie Centralnej Agencji Fo
tograficznej badania nad ilustracyjnością wszystkich dzien
ników polskich. Pierwsze tego typu badania w Polsce miały 
na celu ukazanie redakcjom jaki jest stopień zilustrowania j 
ich dzienników, a redakcji CAF — jak i w jakim stopniu 
wykorzystywane są przez prasę codzienną jej serwisy. Arty

kuł przedstawia wyniki badań. 

Wstęp 

W badaniach nad zawartością współczesnej prasy polskiej ilustracja wy
stępowała jedynie jako jeden z wielu analizowanych elementów. Odrębne 
analizy poświęcone ilustracji prasowej nie były dotychczas podejmowane. 
W dostępnej zagranicznej literaturze prasoznawczej problem ten wystę
puje także niezmiernie rzadko, a gdy chodzi o ilustracje w dziennikach 
był empirycznie badany chyba tylko w NRF. 

Tymczasem od chwili wystąpienia w gazetach ilustracji w charakterze 
przede wszystkim elementu graficznego, rola jej uległa zdecydowanej 
zmianie i teraz spełnia ona głównie te same funkcje przekazu treści, co 
słowo. 

Szczególnie ciekawa, ale i skomplikowana jest obecnie sytuacja w za
kresie ilustracyjności polskiej prasy codziennej, wobec ograniczonej obję
tości. Zakorzenione przekonanie, że podstawą życia gazety jest aktualna 
informacja tekstowa i publicystyka, mogło doprowadzić do niesłusznej 
eliminacji ilustracji. Prawidłowym natomiast wydaje się pogląd, iż zdjęcie 
powinno w pewnym stopniu zastępować tekst, skracać go, co najmniej 
zaś rozjaśniać i uzupełniać tekst. To, co zostało powiedziane obrazem, nie 
powinno być powtarzane słowem — i odwrotnie. Na korzyść ilustracji 
przemawia łatwiejsza możliwość jej percepcji; jednocześnie zaś ilustracja 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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spełnia rolę dokumentärnego uwierzytelnienia obrazowanego zjawiska. 
Wreszcie, współczesny czytelnik polski jest przyzwyczajony do pism oży
wionych graficznie (w mniejszym lub większym stopniu) ilustracjami. 

Wobec braku odpowiednich badań empirycznych, doceniając wagę za
gadnienia, Centralna Agencja Fotograficzna RS W „Prasa" postanowiła 
dokonać analizy ilustracyjności c a ł e j p o l s k i e j p r a s y c o d z i e n 
n e j , a na tym tle — wykorzystania serwisu agencyinego^ przez poszcze
gólne redakcje. Cel analizy był dwojaki. Z jednej strony chodziło o uzmy
słowienie redakcjom stopnia ilustracyjności własnych łamów i sposobu 
wykorzystania prenumerowanego serwisu fotograficznego, z drugiej strony 
chodziło o wnioski dla CAF co do rodzaju zmian w serwisie, jego kol
portażu itp., mogące polepszyć istniejący stan rzeczy. 

Analizę przeprowadziła Pracownia Teorii i Praktyki Prasy OBP, kon
sultowana przez kierownictwo CAF. Centralna Agencja Fotograficzna 
sfinansowała badania i dostarczyła potrzebnych do analizy serwisów 
zdjęć. 

Badania nad ilustracyjnością prasy codziennej zostały więc w Polsce 
podjęte po raz pierwszy, a w tak szerokim zakresie poprzedziły je tylko 
analizy zreferowane przez Ludwiga A. C. Martina w czasopiśmie Publi
zistik (nr 1 z 1961 г.). 

Celem badań było ustalenie wykorzystania serwisu CAF przez dzien
niki wydawane 6—7 razy w tygodniu (oprócz Żołnierza Wolności, którego 
redakcja nie nadesłała potrzebnych numerów). Analiza objęła 39 tytułów 
z okresu od 20 kwietnia do 19 maja 1964 r.1) — lecz wyłącznie wydania 
podstawowe. Wyeliminowanie mutacji było uzasadnione znanym z prak
tyki i potwierdzonym przez wcześniejsze badania minimalnym wykorzy
staniem w nich materiałów agencyjnych w ogóle, w tym także agencyj
nego serwisu fotograficznego.2) Znalazło to w referowanej tu analizie 
dalsze potwierdzenie: wśród posiadających przeważającą ilość mutacji 
osiemnastu dzienników partyjnych, aż w czternastu nie było ani jednego 
zdjęcia CAF na wymiennych stronach wydań podstawowych. Jest więc 
mało prawdopodobne — z organizacyjno-technicznych względów — by 
gazety te wprowadzały zdjęcia agencyjne do mutacji. 

Zakres analizy objął zdjęcia CAF dostarczone w podanym okresie pre
numerującym je dziennikom. Były one wysyłane prenumeratorom według 
specjalnych rozdzielników, różniących się co do ilości tematów fotogra
ficznych, zwłaszcza zaś co do ilości tzw. mutacji (ilości ujęć fotograficz
nych tego samego tematu). 

Przedmiotem analizy było porównanie dostarczenia i sposobu wyko
rzystania serwisu CAF przez poszczególne dzienniki, na tle ich ogólnej 
ilustracyjności. Metoda analizy została oparta o wyniki badań Pracowni 
Teorii i Praktyki Prasy OBP w zakresie analizy zawartości, publikowane 
niejednokrotnie na łamach Zeszytów Prasoznawczych, jak również o cy-

') Okres miesięczny wydaje się dostatecznie reprezentatywny dla tego typu badań. Pogląd 
taki wyraża Ludwig А. С Martin w rozprawie: Die Illustration der Tageszeitungen in der Bun
desrepublik, opublikowanej w czasopiśmie Publizistik nr 1 z r. 1961, pisząc na str. 26—27: „30 dni 
stanowi dla dziennika użyteczny okres, ...umożliwiający przy szczególnym charakterze pracy 
dziennikarskiej wyrównanie typowych odchyleń". 

-) Por. p . D u b i e l : Mutacje katowickich dzienników. Zeszyty Prasoznawcze nr 4 z r. 1963, 
s. 51. 
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towaną pracę L. А. С Martina — z koniecznymi korektami, wynikają
cymi z konkretnych zamówień CAF jako zleceniodawcy. 

Każde wchodzące w zakres analizy zdjęcie CAF zaopatrzono odpowied
nimi symbolami. Cechy te przeniesiono na specjalne karty analityczne, 
z których można odczytać: 

— którym redakcjom dane zdjęcie zostało dostarczone, 
— które redakcje i w którym dniu od daty przekazania wykorzystały 

zdjęcie w druku, 
— do jakiej grupy tematycznej i geograficznej należy zdjęcie, 
— które wydrukowane zdjęcia były związane z towarzyszącym tek

stem, 
— którym wydrukowanym zdjęciom brak było podpisu, wskazującego 

na źródło agencyjne CAF. 
Oprócz tego opracowano zestawienia obrazujące wykorzystanie przez 

poszczególne dzienniki: wyodrębnionych zdjęć o charakterze bieżąco in
formacyjnym; wyselekcjonowanych zdjęć szczególnie ważnych dla ogółu 
prasy codziennej, niezależnie od typu dziennika; fotoreportaży, fotowy-
wiadów, wykresów itp. form. 

Niniejszy artykuł ogranicza się do przedstawienia najistotniejszych wy
ników analizy. 

Ilustracyjność dzienników a wykorzystanie zdjęć CAF 

Stopień ilustracyjności badanych dzienników określono w analizie poprzez stwier
dzenie, jaka ilość wszystkich zdjęć przypadała przeciętnie na jedną kolumnę. To samo 
obliczono dla wydrukowanych zdjęć CAF. 

Różnica ilustracyjności jest znaczna. Waha się ona w granicach od 0,5 zdjęcia na 
kolumnę wydawanego w Krakowie porannego Dziennika Polskiego do 3,0 zdjęcia na 
kolumnę partyjnej Gazety Krakowskiej. Ogólna przeciętna dla 39 dzienników pol
skich wyniosła 1,5 zdjęcia na kolumnę. 

Przy niezmiernie szczupłej objętości naszych dzienników, ogólny stopień ilustra
cyjności można uznać za niezły. Przeprowadzone przed kilku laty badania ilustra
cyjności prasy zachodnioniemieckiej, opisane przez Martina, wykazały dwa zdjęcia 
na kolumnę r e d a k c y j n ą.3) Gdyby w naszej analizie odliczono powierzchnię zajętą 
przez kolumny ogłoszeniowe, stopień ilustracyjności dzienników polskich zbliżyłby 
się jeszcze do wykazanego w badaniach niemieckich.4) 

Podczas narad zorganizowanych przez CAF z przedstawicielami redakcji dzien
ników po niniejszych badaniach, reprezentant Głosu Koszalińskiego wysunął dodat
kowo problem kolumn nieilustracyjnych, to znaczy tych stron gazety, na których 
ze względów poligraficznych (zła jakość papieru, farb drukarskich i chemigrafii) nie 
mogą być zamieszczane zdjęcia. 

Wśród naszych dzienników było kilka bardzo słabo ilustrowanych. Są nimi przede 
wszystkim Dziennik Polski, Słowo Polskie, Głos Wielkopolski, Zycie Warszawy,5) 
Dziennik Zachodni i Express Ilustrowany. Poza Expressem chodzi więc wyłącznie 

8) Por. L. A. C. M a r t i n , op. cit. Badania te objęły 36 dzienników jako reprezentację dwu
stu tytułów; próbka była więc bardzo zbliżona do badanej przez nas ilości gazet. 

4) W pierwszych trzech kwartałach 1964 procent kolumn przeznaczonych na reklamę i ogło
szenia w stosunku do objętości wydania podstawowego był przeciętnie następujący: w dzien
nikach partyjnych 6.4%, w dziennikach porannych 11.5%, w popołudniowych 5,3"/o, w dziennikach 
innych 2,7% (wg danych Powszechnej Agencji Reklamy). 

5) W analizie nie brano pod uwagę periodycznych dodatków ilustrowanych Życia Warszawy 
i Dziennika Ludowego, w których zresztą zdjęcia CAF prawie zupełnie nie występowały. 

2* 
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o dzienniki poranne, odnośnie zaś do stołecznej popołudniówki należy zwrócić uwagę 
na dewaluację przymiotnika „ilustrowany" w tytule. 

Po przeciwległej stronie, po Gazecie Krakowskiej najwyższą przeciętną ilość zdjęć 
wykazały: Kurier Lubelski, Wieczór Wybrzeża, Sztandar Ludu, Trybuna Opolska, 
Glos Szczeciński — ponad dwie ilustracje na kolumnę. W zestawieniu chociażby 
z przytoczonymi wynikami niemieckimi, nasycenie zdjęciami kolumn w tych gaze
tach należy uznać za co najmniej dobre. 

Odrębną sprawą jest wykorzystanie zdjęć CAF, z którego serwisu pochodzi prze
ciętnie co trzecie drukowane zdjęcie: w 39 dziennikach na jedną kolumnę przypadło 
przeciętnie 0,5 zdjęcia CAF. Inaczej niż ogólna ilustracyjność kształtuje się wyko
rzystanie zdjęć tej agencji w poszczególnych dziennikach. Na tle przeciętnej wyraźnie 
odstają: Dziennik Polski — 0,1, Gazeta Robotnicza i Głos Wielkopolski po 0,2, Glos 
Wybrzeża, Trybuna Robotnicza, Głos Olsztyński, Sztandar Młodych, Słowo Po
wszechne, Dziennik Zachodni, Słowo Polskie i Express Ilustrowany po 0,3 zdjęcia 
CAF na kolumnę. 

Nawet przyjmując różne ewentualne zarzuty pod adresem serwisu agencyjnego, 
pozytywne przykłady niektórych innych gazet wskazują, że w wymienionych tytu
łach wykorzystanie zdjęć CAF jest niedostateczne — skoro np. w Sztandarze Ludu 
wypada 1,1 zdjęcia CAF na kolumnę, w Wieczorze Wybrzeża i Kurierze Lubelskim 
po 1,0 zdjęciu, a kilka innych dzienników również znacznie przekroczyło przeciętną. 

Poruszone dotychczas problemy dotyczyły przeciętnego nasycenia kolumn ilustra
cjami oraz stopnia ich nasycenia zdjęciami CAF. Stwierdzono, że poszczególne re
dakcje w bardzo różnych ilościach zamieszczają na swych łamach ilustracje. 

Kolejnym zagadnieniem było stwierdzenie, jaki procent ogółu wydrukowanych 
ilustracji stanowiły zdjęcia CAF. Ogólna przeciętna zdjęć na kolumnę w zestawieniu 
z przeciętną zdjęć CAF obrazuje bowiem generalną tendencję redakcji w zakresie 
zamieszczania ilustracji w ogóle, a ilustracji CAF w szczególności, jako formy prze
kazu lub wzbogacenia wiadomości. Mogą jednak być i takie wypadki, gdzie przy 
ogólnym niskim stopniu ilustracyjności danego dziennika jest ona w znacznej mierze 
oparta na wykorzystanych zdjęciach agencyjnych — względnie odwrotnie. 

Najwyższy odsetek zdjęć CAF wykazały trzy dzienniki, wszystkie mające nieco 
poniżej ogólnej przeciętnej zdjęć na kolumnę (1,3—1,2): Wieczór — 59,2%, Nowiny 
Rzeszowskie — 56,6%, IKP — 53,1%. W tych gazetach przy p r z e c i ę t n y m stopniu 
ilustracyjności udział zdjęć CAF był znaczny. 

W dalszych badaniach warto by się zastanowić, czy wynika to z braku innego, bar
dziej atrakcyjnego materiału fotograficznego, czy też z umiejętności racjonalnego wy
korzystania serwisu agencyjnego, którego różnorodność tematyczna siłą rzeczy może 
górować nad zdjęciami nieagencyjnymi. 

Wśród pism, w których procent zdjęć CAF był najniższy, znajdował się Dziennik 
Polski (mający również — przypominamy — wśród badanych gazet najniższy stopień 
ogólnej ilustracyjności) oraz cztery dzienniki o zbliżonej do przeciętnej ilości ilu
stracji na kolumnę 1,4—1,7. Gazety te miały poniżej 20% zdjęć CAF wśród wydruko
wanych ilustracji: Sztandar Młodych — 16.2%, Dziennik Polski — 17,3%, Gazeta Ro
botnicza — 17,6%, Glos Wybrzeża i Trybuna Robotnicza po 18,4%. 

Porównanie tych wyników z przytoczonymi wcześniej potwierdziło tezę, iż ogólna 
ilustracyjność oraz stopień ogólnego wykorzystania serwisu CAF niezupełnie pokry
wają się z procentem wykorzystania tego serwisu. 

Charakterystyczna jest także różnica odsetka zdjęć CAF w gazetach o najwyż
szym stopniu ilustracyjności. Gazeta Krakowska ma zaledwie 28,6%, Trybuna Opol
ska 33,0%, Kurier Lubelski i Wieczór Wybrzeża po blisko 37,5%, Głos Szczeciński 
ponad 40°,••'(), a Sztandar Ludu aż 47,8%. 

Na narady z przedstawicielami redakcji dzienników, CAF przygotował we własnym 
zakresie analizy wykorzystania serwisu agencyjnego przez redakcje niektórych re
gionów. Przytaczamy tu zestawienie opracowane dla dzienników województw mor
skich za okres od 10 listopada do 10 grudnia 1964. Analiza ta wykazała znaczną po
prawę wykorzystania serwisu agencyjnego przez wszystkie redakcje w porównaniu 
z poprzednio badanym przez OBP okresem z przełomu kwietnia i maja. 
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Tytuł gazety 

Głos Wybrzeża 
Głos Koszaliński 
Głos Szczeciński 
Dziennik Bałtycki 
Wieczór Wybrzeża 
Kurier Szczeciński 

Ogółem 
zdjęć 

167 
248 
269 
305 
250 
264 

Procent 
zdjęć CAF 

25,0 
50,0 
53,0 
48,0 
62,0 
45,0 

Procent 
wykorzystania 

serwisu 

8,3 
25,0 
28,0 
31,0 
35.0 
24,0 

Także wcześniejsza opracowana przez CAF analiza za wrzesień 1964, obejmująca 
dzienniki katowickie i krakowskie, wykazała wzrost wykorzystania serwisu CAF, 
chociaż niższy niż w przytoczonym zestawieniu. 

Największą przeciętną ilość ilustracji na kolumnę miały organy PZPR (na 18 ty
tułów — osiem powyżej przeciętnej 1,5) oraz popołudniówki — te jednak tylko dzięki 
znacznej ilustraćyjności Wieczoru Wybrzeża i Kuriera Lubelskiego; niespodziewanie 
bowiem aż 6 gazet popołudniowych na 9 wydawanych miało poniżej przeciętnej 
1,5 zdjęcia na kolumnę. 

Zdecydowanie najgorsza była ilustracyjność i wykorzystanie serwisu CAF w dzien
nikach porannych, wśród których jedynie Dziennik Bałtycki i Sztandar Młodych 
osiągnęły średnia. 

Szczegółowe wyniki są podane w tabeli I (zamieszczona na końcu artykułu, s. 29). 
W czasie wspomnianych narad w Centralnej Agencji Fotograficznej dyskutowano 

m. in. także nad zależnością odsetka zamieszczonych zdjęć CAF od objętości dzien
ników, ilości fotoreporterów redakcyjnych i związanych z tym możliwości wypraco
wania przez nich wierszówki. Ten z pewnością istotny problem nie był w naszych 
badaniach uwzględniony i wymaga odrębnej analizy. 

Zdjęcia w magazynach gazet partyjnych 

Większość organów partyjnych wyraźnie zmienia oblicze wydań sobotnioniedziel-
nych, nadając im bądź to charakter magazynów, bądź to wprowadzając specjalne 
dodatki. Z tego powodu w 18 dziennikach partyjnych wyodrębniono numery z końca 
tygodnia, chcąc stwierdzić, czy w tych wydaniach różni się ilustracyjność od prze
ciętnej. 

Jedynie 3 dzienniki wykazały spadek ilustraćyjności: Gazeta Pomorska o 0,7, Głos 
Koszaliński o, 0,4 i Glos Robotniczy o 0,1 zdjęcia na kolumnę, w stosunku do prze
ciętnej całego analizowanego okresu. Głos Wybrzeża, Sztandar Ludu i Głos Szczeciń
ski nie wykazały odchyleń od przeciętnej. Pozostałych 12 organów było bogaciej ilu
strowanych. Największy wzrost zaznaczył się w Gazecie Robotniczej i Trybunie Opol
skiej — aż o 1,3 względnie 1,2 zdjęcia na kolumnę! 

Zaskakująco odmiennie przedstawiało się w wydaniach sobotnioniedzielnych wy
korzystanie zdjęć CAF. Przeciętna ich ilość na kolumnę wzrosła jedynie w Gazecie 
Białostockiej (o 0,4), Gazecie Zielonogórskiej (o 0,2) i Trybunie Opolskiej (o 0,1); bez 
zmian pozostała w Głosie Wybrzeża i Gazecie Robotniczej. Natomiast w 13 dzienni
kach przeciętnie obniżyła się, najbardziej w Słowie Ludu i Gazecie Poznańskiej, 
gdzie nastąpił spadek o 0,5 zdjęcia CAF na kolumnę. 

Jak z tego wynika, większość organów partyjnych nie znalazła w serwisie agen
cyjnym dostatecznej ilości atrakcyjnych zdjęć do wydań sobotnioniedzielnych. 

Wykorzystanie zdjęć CAF 

Istotną sprawą dla Centralnej Agencji Fotograficznej było stwierdzenie, jaka ilość 
dostarczanych zdjęć oraz tzw. mutacji została przez poszczególne redakcje wyko
rzystana w druku. 
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Tutaj jesteśmy winni następujące wyjaśnienie: ponieważ nie można było prze
widzieć do kiedy ukazywały się w druku zdjęcia rozesłane przez CAF między 
20 kwietnia a 19 maja 1964, analizowano zarówno serwis fotograficzny, jak też prasę, 
z identycznego wymienionego okresu. Oczywiście powoduje to obciążenie wyników 
pewnym błędem. Zdjęcia rozesłane redakcjom w końcowym okresie analizy miały 
o wiele większe szanse znalezienia się poza zasięgiem czasowym badań, niż zdjęcia 
nadesłane wcześniej. Świadomie przyjęto to ryzyko, ograniczając się w niniejszych 
pierwszych tego rodzaju badaniach właśnie do uchwycenia wielkości popełnianego 
błędu. Do kwestii tej nawiązujemy w dalszym fragmencie, omawiającym szybkość 
przekazu zdjęć CAF. 

Jednocześnie przyjęto hipotezę, że ilość zdjęć agencyjnych wydrukowanych w ba
danym okresie, lecz rozesłanych redakcjom przed 20 kwietnia — będzie zbliżona do 
ilości zdjęć, pochodzących z analizowanego serwisu, które jednak wydrukowano 
w prasie po okresie analizy, czyli po 19 maja 1964 r. Hipotezę tę uzasadniamy usta
bilizowaną małą objętością dzienników oraz zbliżonymi ilościami zdjęć wysyłanych 
redakcjom w poszczególnych miesiącach przez CAF. 

Według rozdzielnika, CAF dostarczył w badanym okresie 39 redakcjom łącznie 
blisko 14,5 tys. zdjęć, których przeciętne wykorzystanie wyniosło ll,3°/o. Uwzględ
niając tzw. mutacje zdjęć (różne ujęcia fotograficzne tego samego tematu), ilość ro
zesłanych odbitek fotograficznych wzrosła do prawie 22.300; przeciętny odsetek wy
korzystania od tej liczby równał się 9,7. W analizowanych gazetach były 732 zdjęcia 
CAF pochodzące sprzed 20 kwietnia. Ich doliczenie podnosi wskaźnik wykorzystania 
do ok. 17% dla zdjęć CAF i do o.k. 13°/<> dla tzw. mutacji tych zdjęć. 

Wykorzystanie w poszczególnych gazetach było bardzo nierównomierne. Wśród 
organów partyjnych o stosunkowo clobiTm wj^korzystaniu można mówić odnośnie 
do Gazety Krakowskiej, Sztandaru Ludu, Gazety Białostockiej. Znacznie powyżej 
przeciętnej było również wykorzystanie w Nowinach Rzeszowskich i Gazecie Po
znańskiej. 

Wśród dzienników porannych korzystnie wypadł jedynie Dziennik Bałtycki. Naj
wyższe wrskaźniki wykorzystania wykazała jednak popołudniówka — katowicki Wie
czór, a dalsze dzienniki popołudniowe: Kurier Szczeciński, Wieczór Wybrzeża, Dzien
nik Wieczorny i Kurier Lubelski także poważnie przekroczyły przeciętną. Z gazet 
innych odnosi się to jeszcze do Ilustrowanego Kuriera Polskiego. 

Rażąco małe wykorzystanie serwisu CAF wykazała większość dzienników poran
nych. Szczególnie jaskrawo zaznaczyło się to w Dzienniku Polskim (zaledwie 2,2% 
wykorzystania!); bardzo niskie było ono również w Sztandarze Młodych, Słowie Pol
skim, Dzienniku Zachodnim i Głosie Wielkopolskim. 

Z organów partyjnych najgorsze odsetki wykorzystania miały: Trybuna Mazo
wiecka, Głos Wybrzeża, Trybuna Robotnicza, Gazeta Robotnicza. Z innych dzien
ników, Słowo Powszechne zajęło kolejno najniższe miejsce po Dzienniku Polskim. 

Wypada podkreślić, iż najlepiej wypadły popołudniówki, między którymi nie było 
nader niskiego wykorzystania serwisu CAF. 

Analizując ogólne zestawienie (tabela II, s. 30), nie sposób odnieść się bezkrytycznie 
do olbrzymiej rozpiętości między Dziennikiem Polskim, który wykorzystał 2,2% 
zdjęć — a Wieczorem, wykazującym 28,3% wykorzystania, przy prawie identycznej 
ilości zdjęć otrzymanych (ok. 320 w badanym okresie). 

Na podstawie badań OBP sporo redakcji winno było krytycznie spojrzeć na swój 
stosunek do prenumerowanego serwisu. Jak wynika z późniejszych analiz CAF, uczy
niły to już niektóre redakcje. 

CAF przesyła redakcjom szereg różnorodnych ujęć tego samego tematu. Ma to na 
celu umożliwienie wyboru w samych redakcjach. Jednakże w świetle analizy trzeba 
było zakwestionować powiększenie podstawowego serwisu zdjęć (blisko 14,5 tys.) po
przez tzw. mutacje do blisko 22.300 — czyli o przeszło 50%. Tymczasem wykorzystanie 
tych mutacji w stosunku do zdjęć podstawowych wzrosło o niecałe 32%. 

Dostarczanie dziennikom stołecznym znacznie szerszego serwisu niż pozostałym 
gazetom codziennym okazało się nieuzasadnione, wobec wykorzystania absolutnie 
nie wybiegającego poza przeciętne. 
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Wykorzystanie serwisu CAF 
według struktury geograficznej i tematycznej 

Jak już wskazywaliśmy, symbole naniesione na karty analityczne pozwalają od
czytać, jakiego regionu geograficznego i jakiej problematyki dotyczyły poszczególne 
zdjęcia, którym redakcjom zostały dostarczone i przez które były wykorzystane. 

W tym sprawozdaniu przedstawiamy jedynie wyniki ogólne. Niniejsze zestawienie 
obrazuje strukturę geograficzną badanych zdjęć oraz ich wykorzystanie. 

1 Zdjęcia 
Zdjęcia dotyczyły ; dos tarczone 

przez CAF 

województwa, w k tó rym ukazuje się gazeta 816 
Polski, poza wojewódz twem, w k tó rym 

ukazuje się gazeta 8.412 
k ra jów socjalistycznych poza Polską 1.951 
kra jów kapi ta l i s tycznych 2.579 
łącznie k ra jów różnous t ro jowych 728 

R a z e m 14.486 

Zdjęcia w y 
k o l 

| w 
zys tane 
d r u k u 

92 

945 
202 
312 

90 

1.641 

Procen t 
wykorzy

s tania 

11,3 

11,3 
10,4 
12,1 
12,4 

11,3 

Jak widać, odsetki wykorzystania były mało zróżnicowane. Zaznaczało się jednak 
pewne preferowanie agencyjnych zdjęć zagranicznych z krajów kapitalistycznych na 
niekorzyść zdjęć z krajów socjalistycznych. Wysuwane pod adresem CAF przez wiele 
redakcji postulaty dostarczania im zdjęć z terenu województwa, w którym wyda
wana jest dana gazeta,6) okazały się bezpodstawne, skoro wykorzystanie tych zdjęć 
nie odbiegało od przeciętnego. 

Grupy tematyczne zostały w analizie przystosowane do podziału prowadzonego 
przez CAF. 

Kolejne zestawienie ilustruje dostarczanie i wykorzystanie zdjęć według tematyki. 

T e m a t y k a 

poli tyczno-społeczna 
gospodarczo-przemysłowa 
hand lowo-us ługowa 
wiej sko-produkcy j n a 
naukowo- techn iczna 
ku l tu ra lno-oświa towa 
spor towo- turys tyczna 
roz rywkowa 

R a z e m 

Zdjęcia 
dostarczone 
przez CAF 

3.124 
2.246 

713 
578 
899 

2.420 
1.869 
2.637 

14.486 

Zdjęcia w y 
korzys tane 

1 w d r u k u 

416 
264 
45 
61 

173 
166 
230 
286 

1.641 

Procen t 
wykorzy

s tan ia 

13,3 
11,8 
6,3 

10,6 
19,2 
6,9 

12,3 
10,8 

11,3 

Największą popularnością cieszyły się więc w redakcjach zdjęcia ukazujące pro
blematykę naukowo-techniczną. Stanowiły one najwyższy odsetek w trzech geogra
ficznych grupach zdjęć — poza dotyczącymi krajów socjalistycznych i krajów różno-

e) Por . D. K o b i e l s k i : F r o n t e m do redakcj i . Prasa Polska n r 9 z r. 1964, s. 7. 
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ustrojowych łącznie. Jest to zastanawiające, bo koliduje z licznymi przecież infor
macjami o sukcesach socjalistycznej nauki i techniki w pokojowym współzawodnic
twie. Za niedopatrzenie ze strony redakcji trzeba więc uznać wykorzystanie na 
162 zdjęcia o tej tematyce — jedynie 14 z krajów socjalistycznych (8,6% w tej grupie), 
podczas gdy na 123 zdjęcia z krajów kapitalistycznych wydrukowano 24 (19,5°/o danej 
grupy). 

Trzeba tutaj zaznaczyć, iż podstawowa selekcja zdjęć agencji zagranicznych doko
nywana jest już w Centralnej Agencji Fotograficznej, która do swoich serwisów za
granicznych przejmuje 50—60% zdjęć z krajów socjalistycznych i jedynie 10—15% 
zdjęć z krajów kapitalistycznych. O doborze decydują walory polityczno-propagan-
dowe i waga informacyjna fotografii. Ponieważ jednak agencje kapitalistyczne do
starczają znacznie większej ilości zdjęć, ostatecznie w serwisie CAF ilość zdjęć 
z krajów socjalistycznych i kapitalistycznych jest podobna. Pewne preferowanie 
zdjęć z krajów kapitalistycznych należy więc uznać za błąd odnośnych redakcji. 

Niski odsetek zdjęć handlowo-usługowych wyjaśnia zainteresowanie nimi ze strony 
redakcji wtedy tylko, gdy dotyczą one regionu gazety. Problematyka wiejsko-pro-
dukcyjna w zdjęciach zagranicznych prawie w ogóle nie występuje; oznacza to, że 
krajowe zdjęcia o tej tematyce nie odbiegają od przeciętnej wykorzystania serwisu. 
Zaskakujące natomiast jest niskie wykorzystanie tematyki kulturalno-oświatowej we 
wszystkich grupach geograficznych. 

Dalszej analizy zdaje się wymagać poruszona przez przedstawiciela Biura Prasy 
КС PZPR podczas narady w CAF kwestia ucieczki od zagadnień ekonomicznych, 
zarówno w publicystyce jak i w fotografii, na rzecz rozrywkowych „michałków". Być 
może, gdy chodzi o zdjęcia przemysłowe, odrzuca się je ze względu na sztampowość 
ujęć — jak sugerował to na owej naradzie reprezentant Gazety Krakowskiej. 

Szybkość przekazywania zdjęć CAF 

W tej części analizy chodziło o ustalenie, w którym dniu od daty ekspedycji przez 
CAF serwisu poszczególne redakcje zamieszczały największą ilość zdjęć. Przy war
tościowaniu wyników trzeba uwzględnić szereg czynników obiektywnych, wpływają
cych na szybkość przekazu, jak możliwości transportowe, warunki pracy chemigrafii, 
zróżnicowany termin zamykania numeru w poszczególnych redakcjach itp. Te dane 
były autorom analizy nieznane. 

Pewnych informacji dostarczyły w tym zakresie przeprowadzone przez CAF na
rady. Wskazano między innymi, że niektóre redakcje mogły były uzyskać korzystniej
sze warunki współpracy z chemigrafią, nastąpiło to jednak dopiero z inicjatywy CAF 
(tak było np. w drukarni Trybuny Opolskiej, gdzie interwencja CAF spowodowała 
przedłużenie pracy chemigrafii do późnych godzin wieczornych, dzięki czemu dostar
czany po południu serwis zdjęciowy może się ukazywać nazajutrz w gazecie). 

Największy odsetek wydrukowanych zdjęć CAF w pierwszym, następnie zaś — 
w drugim dniu od daty wysyłki, stwierdzona w Trybunie Ludu, Głosie Pracy, Życiu 
Warszawy, Głosie Wybrzeża, Echu Krakowa i Expressie Poznańskim. Podobna ten
dencja, jednak z tą różnicą, że drugi najwyższy odsetek wystąpił nie w drugim, lecz 
w trzecim dniu po ekspedycji, miała miejsce w Sztandarze Młodych, Słowie Po
wszechnym, Dzienniku Wieczornym i Wieczorze. Oprócz tych dzienników żadne więcej 
nie miały najwyższego odsetka wykorzystanych zdjęć CAF w pierwszym dniu. Jak 
z tego wynika, jedynie dzienniki warszawskie i niektóre popoludniówki terenowe 
mogły liczyć na naprawdę szybkie przekazanie ilustracji agencyjnych swym czytel
nikom. 

Wynika to z trudności komunikacyjnych. Zgodna opinia kierownictwa CAF oraz 
redakcji terenowych widzi możliwość radykalnej poprawy szybkości przekazu infor
macji fotograficznej jedynie w systematycznym rozwoju sieci telefoto. Pierwsza 
stacja odbiorcza została już uruchomiona w Katowicach. Obsługuje ona jednocześnie 
Kraków i Opole. Obecnie CAF uruchamia kolejną stację telefoto dla województw 
morskich. 

Jak dalece szybkość kolportażu serwisu CAF może wpłynąć na jego wykorzysta
nie, świadczą przeciwstawne opinie na temat posługiwania się przez redakcje zdję-
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ciami robionymi z telewizorów w celu uzyskania najszybszej informacji. Na przykład 
przedstawiciel Echa Krakowa stwierdził, iż dzięki poprawie tempa dostawy serwisu 
agencyjnego jego redakcja zaniechała ostatnio zupełnie tego sposobu, podczas gdy 
Głos Wybrzeża nadal go stosuje. 

Dla większości dzienników realnym terminem wydrukowania zdjęć agencyjnych 
był drugi dzień od daty ekspedycji. Kilka gazet miało najwyższe wykorzystanie 
w trzecim, dniu. Niezrozumiałe opóźnienie stwierdzono w Dzienniku Ludowym: s t o 
ł e c z n a gazeta wykorzystała najwięcej zdjęć dopiero w trzecim, dalej zaś w czwar
tym dniu po wysyłce. 

Ogółem w 39 dziennikach na 2.165 wydrukowanych zdjęć CAF (uwzględniając 
wszystkie ujęcia, czyli także tzw. mutacje zdjęć podstawowych), do trzeciego dnia 
włącznie cd daty wysyłki ukazały się 1.352, co stanowi 62,3"/o. Stawiamy tu hipotezę, 
że wydrukowanie zdjęcia do trzeciego, dnia od jego wysyłki przez agencję (w dzienni
kach stołecznych — do drugiego dnia), wykazuje troskę redakcji o możliwie szybkie 
przekazanie czytelnikom ilustrowanej informacji. 

Proporcje procentowe mogłyby ulec pewnym modyfikacjom, gdyby brać pod uwagę 
inną rozpiętość, np. tylko do drugiego dnia. Wydawało się jednak słuszniejsze 
uwzględnianie także trzeciego dnia, który dla kilku redakcji był dniem najwyższego 
wykorzystania serwisu. Nie wiemy bowiem, czy przesunięcie najwyższego wykorzy
stania aż na trzeci dzień było wywołane przyczynami subiektywnymi, czy — poza 
Dziennikiem Ludowym —• obiektywnymi opóźnieniami wynikającymi z transportu, 
bazy poligraficznej itp. czynników. 

Największą operatywnością wyróżniły się, zamieszczając do trzeciego dnia przewa
żającą ilość zdjęć CAF: Trybuna Robotnicza — 90%, Glos Pracy — 88,8%, Słowo Po
wszechne — 85,7%, Sztandar Młodych, Głos Wybrzeża i Trybuna Ludu — 81,0" o. Od
nośnie do tych gazet można twierdzić, że w zasadzie podały zdjęcia agencyjne jako 
aktualia. 

Wymienioną przeciętną 62,3% zdjęć wydrukowanych w trzech pierwszych dniach 
od wysyłki serwisu przekroczyło 21 dzienników, a trzy dalsze prawie ją osiągnęły. 
Dobrze to świadczy o szybkości przekazu zdjęć w większości dzienników polskich. 

Więcej niż połowę zdjęć wydrukowało później niż w trzecim dniu od daty ekspe
dycji 9 gazet. Najgorszy wskaźnik w zakresie szybkości przekazywania ilustracji 
agencyjnych miał Dziennik Ludowy, który do trzeciego dnia zamieścił ich tylko 
32,9%; w pozostałych ośmiu dziennikach odsetek ten wynosił od 39,2% (Głos Robot
niczy) do 47,7%. 

Ta część analizy miała również udzielić informacji, o ile poza ostatni dzień bada
nego serwisu fotograficznego należy przedłużyć dobór edycji dzienników. W tym celu 
obliczono, jaki odsetek z 2.165 zdjęć agencyjnych, wydrukowanych w okresie oma
wianych badań — a pochodzących z czasowo identycznego z badanymi gazetami ser
wisu —• przypadał na poszczególne dni druku. Poczynając od daty ekspedycji serwisu 
otrzymano następujące wyniki: 

Do trzeciego dnia wydrukowane zdjęcia stanowiły 62,3%; do piątego dnia — 75,9%; 
do siódmego dnia — 84,9%; do dziesiątego dnia — 91,7% ogółu wydrukowanych zdjęć 
CAF. Poczynając od dziesiątego dnia, odsetki przypadające na dalsze dni nie prze
kraczały 1,6%, a po dniu czternastym — 0,6%. 

Tak więc w przyszłych badaniach wydaje się wystarczające dla analizy tego ro
dzaju przebadanie dzienników dodatkowo z dziesięciu następnych dni po ostatniej 
dacie ekspedycji badanego serwisu. Oczywiście, poszczególne zdjęcia z analizowanego 
serwisu mogą być wykorzystywane znacznie później. Tak np. zdjęcie z wystawy 
w „Zachęcie", pochodzące z serwisu CAF z 12 maja, zostało wykorzystane przez 
Gazetę Krakowską dopiero 19 września 1964 jako ilustracja artykułu I. Witza ,.0 sy
tuacji rzeźbiarzy". Są to jednak wypadki sporadyczne — a ponad 90% wydrukowa
nych zdjęć w pierwszej dekadzie wyznacza taką właśnie dziesięciodniową granicę 
przedłużonego badania edycji dzienników. 

Próba analizy jakościowej 

W miesięcznym agencyjnym serwisie fotograficznym muszą, rzecz jasna, wystę
pować zdjęcia o różnej wadze informacyjnej i politycznej, o różnym walorze wyko
nawstwa artystycznego i technicznego. Niewątpliwie istnieją jednak zdjęcia, które 
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właśnie ze względu na wagę informacyjną czy polityczną obrazowanego zagadnienia, 
powinny się znaleźć w pierwszej kolejności na łamach dzienników — bez względu 
na różny charakter gazet. 

Jak słusznie stwierdziło kierownictwo CAF na naradach z redakcjami, chodzi o to, 
żeby dobry materiał ilustracyjny, stanowiący cenną wartość polityczną i propagan
dową znalazł się na łamach gazet. Bez względu na różne koncepcje (modele) dzien
ników można mieć do nich pretensje tylko wtedy, jeżeli najważniejsze wydarzenia 
światowe i krajowe przekazywane przez CAF są w ogóle pomijane w obrazie. 

Ta część analizy nosi znamiona pewnego rodzaju oceny jakościowej. Jest ona 
obciążona subiektywnym osądem autorów co do wyodrębnienia takich zdjęć, jakie 
naszym zdaniem powinny się były ukazać w pierwszej kolejności. Abstrahowaliśmy 
przy tym od tematu zdjęcia. 

Najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, ilustrowanie najciekawszych pro
blemów podawanych w tekstach, nowości z zakresy nauki, techniki i kultury, zdjęcia 
przypominające o obowiązkach zawodowych i apelujące do aktywności społecznej 
wobec bieżących potrzeb oraz temu podobne motywy stanowiły kryteria wyboru. 
W ten sposób wyodrębniono 244 tematy. Wykorzystanie obliczano tylko jednokrotnie, 
nawet jeżeli z danego tematu gazeta wykorzystała kilka ujęć. 

Najwięcej tematów wyodrębnionych otrzymały według rozdzielnika CAF.: Try
buna Ludu — 111, Głos Pracy, Dziennik Ludowy i Trybuna Mazowiecka — po 110. 
Organy partyjne dostały po 99 tematów; dzienniki poranne oraz Słowo Powszechne 
i IKP — po 78 do 79, Sztandar Młodych — 68, popołudniówki — po 65 do 66 tematów. 
Procent wykorzystania był oczywiście obliczany od ilości tematów otrzymanych przez 
redakcję. 

Wykorzystanie tych zdjęć, w naszym przekonaniu szczególnie ważnych ze stano
wiska dziennikarskiego — a dla czytelników interesujących, było ogólnie dalece nie
dostateczne. Łącznie 39 dzienników dostało 3.386 tematów wyodrębnionych, z których 
wykorzystało jedynie 734 — czyli 21,7%. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że naj
wyższe wykorzystanie osiąga zaledwie 40,9% w Wieczorze, następnie zaś powyżej 
jednej trzeciej otrzymanych tematów wydrukowały Gazeta Białostocka — 39,4%, 
Dziennik Bałtycki — 37,2%, Wieczór Wybrzeża — 36,9%, Sztandar Ludu — 36,4%, 
IKP — 34,6%, Kurier Szczeciński — 33,8% i Gazeta Krakowska — 33,3%. 

Szczególnie krytycznie trzeba się odnieść do nader niskiego wykorzystania "oma
wianych zdjęć w Expressie Wieczornym, Słowie Powszechnym, Sztandarze Młodych, 
Dzienniku Polskim, Głosie Wielkopolskim, Expressie Ilustrowanym — które nie wy
korzystały nawet 10%. 

Nieoczekiwanie 18 dzienników partyjnych wykazało identyczny odsetek wydruko
wania wyodrębnionych tematów, jak 9 popołudniowych — 23,6%. Wyraźnie na nie
korzyść wypadły dzienniki poranne (poza Dziennikiem Bałtyckim), mające 15,?% 
przeciętnego wykorzystania tematów wyodrębnionych. 

Zastanawia również, że czołowe dzienniki polskie — Trybuna Ludu (24,3%) i Życie 
Warszawy (22,8%) nie wybijają się ponad przeciętną. Jeszcze bardziej odnosi się to 
do powszechnie cenionej Trybuny Robotniczej (19,2%). 

Wśród popołudniówek poważnie obniża przeciętną Express Wieczorny (najniższy 
procent wykorzystania w ogóle — 5,1%). Gdyby nie ta gazeta, popołudniówki przy 
czołowym miejscu Wieczoru wykazałyby lepszy odsetek niż organy partyjne. 

Wobec tych wyników wydaje się celowe przeprowadzenie u nas dyskusji nad po
trzebą wprowadzenia w dziennikach funkcji redaktora odpowiedzialnego za stronę 
ilustracyjną, na wzór postulowanej i częściowo wprowadzanej w NRD.7) 

Wśród naszych dzienników specjalnego redaktora ilustracyjnego posiada Głos 
Szczeciński. Także w Gazecie Krakowskiej odpowiedzialny pracownik sekretariatu 
poświęca szczególną uwagę doborowi zdjęć do druku, a badania przeprowadzone 
przez OBP wykazały w odniesieniu do tej redakcji korzystny obraz gospodarowania 
serwisem agencyjnym. 

7) Por. A. H o f f m a n n : Die Bildnachricht in der Tagespresse. Leipzig 1963. Rec. Zeszyty 
Prasoznawcze nr 4 z r. 1964, s. 103. 
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Opierając się na wynikach przeprowadzonych analiz, CAF adresuje obecnie po
szczególne zestawy serwisów zależnie od problematyki do tych pracowników (dzia
łów) redakcji, którzy zajmują się odnośną tematyką. 

Wykorzystanie wyników badań 

W informacji przygotowanej na naradę z redakcjami, kierownictwo CAF stwier
dziło: 

„Dane uzyskane z raportu Ośrodka Badań Prasoznawczych i poddane przez nas 
szczegółowej analizie, uzasadniają dążenie do pewnego ograniczenia objętości codzien
nych serwisów fotograficznych i skoncentrowania uwagi na ich atrakcyjności i aktu
alności... Raport wskazuje, że niektóre gazety nic potrafią racjonalnie gospodarować 
materiałem agencyjnym lub po prostu nie przywiązują większej wagi do szaty ilu
stracyjnej pisma... Błędy i niedociągnięcia są zatem obustronne". 

Sposób wykorzystania wyników analizy przez CAF wykazał, jak dalece tego ro
dzaju badania mogą być praktycznie przydatne — jeżeli tylko zainteresowana insty
tucja prasowa zechce z nich twórczo korzystać. 

Ograniczając przeciętną ilość zdjęć wysyłanych codziennie redakcjom, CAF opie
rał się na niskim wskaźniku ich wykorzystania. Agencja dokonywała korekty obję
tościowej serwisu, zmniejszając ilość mutacji ujęć oraz opierając się na stopniu zain
teresowania redakcji różnorodną tematyką. Dalszą wskazówką dla ograniczeń mogły 
być uwagi przedstawicieli redakcji, by eliminować przed ekspedycją zdjęcia nickon-
trastowe, źle wychodzące w druku oraz fotografie dezaktualizujące się już w czasie 
przesyłki. 

Radykalnie został zmieniony charakter serwisu. Został on podzielony na trzy części, 
które w zależności od tematyki są przesyłane zajmującym się nią pracownikom 
(działom) redakcji. 

Dowodem, jak konsekwentnie CAF zmierza do osiągnięcia założonego celu: po
lepszenia ilustracyjności dzienników i stopnia wykorzystania serwisu agencyjnego, są 
przeprowadzone narady z redakcjami. Zostały one bardzo starannie przygotowane. 
Redakcje otrzymały wyciągi z raportu OBP, pracownicy CAF odbyli rozmowy z kie
rownikami redakcji, wreszcie — co najważniejsze — agencja dokonała wycinkowej 
analizy wykorzystania serwisu, by w kilka miesięcy po badaniach OBP móc stwier
dzić skuteczność swych poczynań. Przytoczone wcześniej zestawienie analizy CAF 
z przełomu listopada—grudnia 1964 r. potwierdziło celowość podjętych decyzji. 

CAF nie zamierza zaniechać systematycznej analizy wykorzystania swego serwisu. 
Zadanie to zostało powierzone jako podstawowa czynność etatowemu pracownikowi, 
który z dnia na dzień będzie badał wykorzystanie wysłanych zdjęć we wszystkich 
gazetach. 

Można przypuszczać, iż również redakcje znalazły w wynikach analiz wskazówki, 
które umożliwiły im poprawę stopnia ogólnej ilustracyjności oraz polepszenie wska
źnika wykorzystania zdjęć agencyjnych. 

Wnioski 

Porównując wyniki badań OBP z późniejszymi analizami CAF należy uznać, iż 
po wprowadzeniu zmian w redagowaniu serwisu i zmian natury organizacyjnej osią
gnięto pierwsze efekty w zakresie poprawy stopnia wykorzystania serwisu agencyj
nego przez dzienniki. 

Uznanie dla CAF za szybkie wyciągnięcie wniosków z badań w praktycznej dzia
łalności nie oznacza, że wszystkie niedociągnięcia już zostały usunięte. Na naradach 
przedstawiciele redakcji m. in. wysuwali zastrzeżenie, zgłoszone także w raporcie 
OBP, że bardzo często przeznacza się zdjęcia o problematyce terenowej wyłącznie 
dla dzienników stołecznych, gdy zaś chodzi o zdjęcia warszawskie — nader rzadko 
Występuje wyłączność gazet terenowych; najczęściej były one wysyłane także tylko 
redakcjom stołecznym. W tym sensie można mówić o uzasadnionych pretensjach 
gazet terenowych co do geograficznego zakresu serwisu CAF. 
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Jeżeli CAF chce nadal prowadzić (i chyba słusznie) w serwisie fotoreportaże itp. 
formy, to musi szukać dróg zainteresowania nimi redakcji. Wykorzystanie fotore
portaży w analizowanym zestawie zdjęć równało się zaledwie 0,45%. Może należałoby 
wprowadzić zamawianie konkretnych tematów przez poszczególne dzienniki lub ich 
grupy? Podobny postulat, aczkolwiek w szerszym zakresie, odnoszącym się do całego 
serwisu CAF, zgłosił przedstawiciel Dziennika Polskiego. Warto może spróbować 
realizacji właśnie od pewnych określonych form. 

Sama analiza OBP wykazała w świetle jej oceny przez CAF i narad z redakcjami 
pewne istotne braki. 

Po pierwsze: w następnych tego rodzaju badaniach, ilustracyjność dzienników 
i wykorzystanie serwisu CAF należy określić osobno wyłącznie dla kolumn redakcyj
nych, bez ogłoszeniowych. Uzyska się w ten sposób obok przeciętnej ilości ilustracji 
na kolumnę dziennika — przeciętną ich ilość na kolumnę redakcyjną. 

Po drugie: jako osobny problem badawczy trzeba wprowadzić analizę wielokrot
ności wykorzystania poszczególnych zdjęć podstawowych. Podkreśli to, jaką wagę 
przywiązywały do nich różne redakcje. 

Po trzecie: oddzielnie należy przeanalizować stopień wykorzystania i szybkość 
przekazu zdjęć doraźnie aktualnych, które po 2—3 dniach zatracają swą podstawową 
funkcję informacyjną. Wzbogaci to stosowaną w niniejszej analizie formę oceny 
jakościowej. 

Po czwarte: wartość analizy wzbogaciłoby niezmiernie porównanie treści zdjęć 
z zachodzącymi w świecie wydarzeniami. Praktycznie sprowadziłoby się to do analizy 
porównawczej treści agencyjnych zdjęć i agencyjnych tekstów. Uzupełnienie badań 
w tym sensie wychodziłoby naprzeciw wnioskowi przedstawiciela Biura Prasy КС 
PZPR, wskazującemu na konieczność ściślejszej koordynacji pracy CAF z innymi 
agencjami — PAP, API, AR. 

Po piąte: wobec skarg redakcji, iż brak jest w serwisie dostatecznej ilości zdjęć 
pionowych, dogodnych do reprodukcji jednoszpaltowej, wypada w następnych bada
niach uwzględniać także formaty ilustracji. 

Powtórzenie badań w możliwie krótkim czasie pozwoliłoby zweryfikować pełne 
wyniki analizy OBP, stwierdzić wszechstronnie kierunki tendencji rozwojowych 
w dziedzinie ilustracyjności codziennej prasy polskiej. 

„Fakt, iż CAF jest... agencją — monopolistą",8) przesądza dla Centralnej Agencji 
Fotograficznej o konieczności i celowości systematycznych badań tego rodzaju. Wobec 
braku konkurencji, rzeczowa analiza może najlepiej posłużyć w uzyskaniu ostrzej
szego spojrzenia na własną działalność, w praktycznym ulepszaniu obsługiwania 
prasy zdjęciami. 

Ze strony CAF i redakcji niezbędne jest jednak uzupełnienie wyników tego rodzaju 
badań niezmiernie ważnym elementem ekonomicznym: na ile odsetek wykorzystania 
serwisu jest dla obu stron opłacalny. 

Wreszcie dla powiększenia naszej wiedzy o współczesnej prasie polskiej, o stoso
wanych przez nią środkach przekazu wiadomości, interesująco zapowiada się ewen
tualne podjęcie badań nad zdjęciami w czasopismach, zwłaszcza iż CAF wprowadza 
specjalny serwis dla tygodników. 

я) R. B u r z y ń s k i : Agencje fotograficzne. W: Teoria i praktyka dziennikarstwa. War
szawa 1964, s. 159. 
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Tab. I. Ilustracyjność dzienników a wykorzystanie zdjęć CAF 
w oltresie od 20 kwietnia do 19 maja 1964 

Tytuł gazety Ogółem 
zdjęć 

W tym j Procent 
zdjęć CAF | zdjęć CAF 

Trybuna Ludu 229 97 
Gazeta Białostocka 270 130 
Gazeta Pomorska 158 61 
Głos Wybrzeża 185 34 
Trybuna Robotnicza 201 37 
Słowo Ludu 200 82 
Głos Koszaliński 259 87 
Gazeta Krakowska 377 108 
Sztandar Ludu 272 130 
Głos Robotniczy 148 70 
Głos Olsztyński 204 52 
Trybuna Opolska 279 92 
Gazeta Poznańska 236 90 
Nowiny Rzeszowskie 212 120 
Głos Szczeciński 244 98 
Trybuna Mazowiecka 223 50 
Gazeta Robotnicza 204 36 
Gazeta Zielonogórska 218 78 
Zycie Warszawy 171 70 
Sztandar Młodych 185 30 
Dziennik Bałtycki 216 97 
Dziennik Zachodni 140 38 
Dziennik Polski 81 14 
Dziennik Łódzki 143 51 
Głos Wielkopolski 103 28 
Słowo Polskie 74 33 
Express Wieczorny 179 58 
Dziennik Wieczorny 231 77 
Wieczór Wybrzeża 268 100 
Wieczór 284 168 
Echo Krakovja 162 74 
Kurier Lubelski 313 117 
Express Ilustrowany 120 31 
Express Poznański 156 52 
Kurier Szczeciński 301 107 
Głos Pracy 222 99 
Dziennik Ludowy 283 86 
Słowo Powszechne 116 30 
U. Kurier Polski 160 85 

R a z e m 8.027 2.897 

42,4 
48,1 
38,6 
18,4 
18,4 
41,0 
33,6 
28,6 
47,8 
47,3 
25,5 
33,0 
38,1 
56,6 
40,2 
22,4 
17,6 
35,8 
40,9 
16,2 
44,9 
27,1 
17,3 
35,7 
27,2 
44,6 
32,4 
33,3 
37,3 
59,2 
45,7 
37,4 
25,8 
33,3 
35,5 
44,6 
30,4 
25,9 
53,1 

36,1 

Ogółem 
ilość 

kolumn 

188 
166 
126 
120 
128 
138 
174 
124 
118 
118 
170 
126 
130 
166 
118 
124 
146 
168 
196 
112 
124 
134 
136 
134 
136 
114 
142 
192 
100 
216 
116 
112 
110 
108 
200 
114 
156 
110 
136 

5,446 

Przeciętna 
ilość zdjęć 
na kolum

nę 

Przeciętna 
zdjęć CAF 
na kolum

nę 

1,2 
1,6 
1,3 
1,5 
1,6 
1,4 
1,5 
3,0 
2,3 
1,3 
1,2 
2,2 
1,8 
1,3 
2,1 
1,8 
1,4 

0,5 
0,8 
0,5 
0,3 
0,3 
0,6 
0,5 
0,9 
1Д 
0,6 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,4 
0,2 

1,3 
0,9 
1Д 
1,7 
1,0 
0,5 
1,1 
0,8 
0,6 
1,3 
1,2 
2,7 
1,3 
1,4 
2,8 
1,0 
1,4 
1,5 
1,9 
1,8 
1Д 
1,2 

1,5 

0,5 
0,4 
0,3 
0,8 
0,3 
0Д 
0,4 
0,2 
0,3 
0,5 
0,4 
1,0 
0,8 
0,6 
1,0 
0,3 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
0,3 
0,6 

0,5 
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Tab. II. Wykorzystanie zdjęć pochodzących z serwisu CAF 
z okresu od 20 kwietnia do 19 maja 1964 r.*) 

Tytuł gazety 

Trybuna Ludu 
Gazeta Białostocka 
Gazeta Pomorska 
Glos Wybrzeża 
Trybuna Robotnicza 
Słowo Ludu 
Głos Koszaliński 
Gazeta Krakowska 
Sztandar Ludu 
Głos Robotniczy 
Głos Olsztyński 
Trybuna Opolska 
Gazeta Poznańska 
Nowiny Rzeszowskie 
Glos Szczeciński 
Trybuna Mazowiecka 
Gazeta Robotnicza 
Gazeta Zielonogórska 
Zycie Warszawy 
Sztandar Młodych 
Dziennik Bałtycki 
Dziennik Zachodni 
Dziennik Polski 
Dziennik Łódzki 
Głos Wielkopolski 
Słowo Polskie 
Express Wieczorny 
Dziennik Wieczorny 
Wieczór Wybrzeża 
Wieczór 
Echo Krakowa 
Kurier Lubelski 
Express Ilustrowany 
Express Poznański 
Kurier Szczeciński 
Głos Pracy 
Dziennik Ludowy 
Słowo Powszechne 
II. Kurier Polski 

R a z e m 

l 
Ilość dostarczonych Ilość wykorzystanych 
zdjęć podstawowych1 zdjęć podstawowych 

i 

607 61 
367 77 
360 33 
371 22 
378 24 
401 49 
405 43 
371 86 
363 78 
365 37 
393 36 
364 46 
369 56 
387 66 
369 49 
599 24 
372 24 
392 40 
351 36 
274 13 
324 60 
319 16 
319 8 
320 27 
321 17 
340 16 
333 25 
311 51 
312 55 
315 89 
308 39 
313 50 
309 25 
311 34 
312 56 
603 68 
597 44 
340 11 
321 50 

14.486 1.641 

Procent 
wykorzystania 

10,0 
21,0 
9,2 
5,9 
6,3 

12,2 
10,6 
23,2 
21,5 
10,1 
9,2 

12,6 J 
15,2 
17,1 
13,3 
4,0 
6,5 1 

10,2 
10,3 
4,7 

18,5 
5,0 
2,2 
8,4 
5,3 
4,7 
7,5 

16,4 
17,6 
28,3 
12,7 
16,0 j 
8,1 

10,9 
17,9 
11,0 

7,4 
3,2 

15,6 

11,3**) 

*) Zestawienie obrazuje ilości podstawowych zdjęć agencyjnych, pochodzących wyłącznie 
z wymienionego okresu, podczas gdy w tabeli I w rubryce „w tym zdjęć CAF" podano ilości 
wszystkich wydrukowanych zdjęć CAF — a więc także pochodzących sprzed okresu badanego, 
uwzględniając także tzw. mutacje zdjęć podstawowych, czyli ich różne ujęcia. 

**) Według informacji CAF, wykorzystanie serwisu światowych agencji fotograficznych wynosi 
przeciętnie 20—25%. 



WALERY PISAREK 

NAGŁÓWKI') 
WIADOMOŚCI W DZIENNIKACH 

Jeden ze szczegółowych problemów warsztatu dziennikar
skiego podjęty przez Pracownię Językoznawczą OBP. Arty- \ 
kuł przedstawia składnię i słownictwo nagłówków we współ- •. 
czesnych dziennikach polskich. Jako materiał do badań posłu- j 
żyły „Trybuna Ludu", „Życie Warszawy", „Gazeta Krakow- \ 
ska" i „Echo Krakowa" (po 6 numerów każdego z dzienników, j 

wylosowanych z grudnia 1963, stycznia i lutego 1964). i 

I 

Zagadnienie nagłówków wypowiedzi prasowych jest w polskiej litera
turze tematem niemal dziewiczym 2) podobnie zresztą jak wiele innych 
szczegółowych zagadnień warsztatu dziennikarskiego. Niewielkie wzmianki 
na marginesie rozważań poświęconych innym problemom przedstawiają 
się niesłychanie skromnie na tle piśmiennictwa zagranicznego, w którym 
wśród prac w całości lub częściowo poświęconych nagłówkom znajdziemy 
przykłady opracowań historycznych, opisowych (próby typologii nagłów
ków prasowych), normatywno-dydaktycznych (o charakterze podręcz
ników lub poradników zawierających praktyczne wskazówki dla dzienni
karzy i redaktorów), a także rozpraw naukowych, dla których nagłówki 
prasowe, a ściślej ich forma językowa, były tylko materiałem dającym pod
stawę do szerokich, teoretycznych uogólnień. 

') Terminu „ n a g ł ó w e k " używam tu konsekwentnie w znaczeniu „tytuł wypowiedzi pra
sowej", starając się unikać wieloznacznego wyrazu t y t u ł , który w odniesieniu do prasy 
bywa stosowany nie tylko w znaczeniu „tytuł artykułu" (пр.: Chodzi o reportaż pod tytułem: 
„Tam gdzie płonie stal), ale też w znaczeniu „czasopismo" (пр.: Wydajemy tu cztery tytuły: 
Gazetę, Dziennik, Echo i Przekrój) czy „książka" (пр.: Liczba wydanych tytułów jest kilka
krotnie wyższa niż w dwudziestoleciu międzywojennym). M. Kafel w „Małym słowniku techniki 
wydawniczej" pisze: „W czasopiśmie tytuł odnosi się: a) do samego czasopisma, np. Trybuna 
Ludu, Przegląd Techniczny; b) do poszczególnych artykułów, felietonów, depesz, działów, ru
bryk itp." (s. 105). Wybór' terminu nagłówek znajduje jeszcze uzasadnienie i w tym, że tytuły 
wiadomości prasowych nie są właściwie tytułami — nazwami w potocznym i teoretycznoliterac-
kim (por. St. Skwarczyńska: Wstęp do nauki o literaturze, t. I, Pax Warszawa 1954, s. 453) rozu-
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Pod względem ilościowym w tej literaturze prym wiodą Amerykanie. 
Wiąże się to niewątpliwie z metodami i podziałem pracy w redakcjach 
amerykańskich, w których jak wiadomo pisanie nagłówków należy do 
obowiązków ludzi niczym innym w redakcji nie zatrudnionych. Nie bez 
znaczenia jest tu także fakt, że w ogóle liczba wydawanych w USA po
radników i podręczników z zakresu dziennikarstwa jest większa niż 
w jakimkolwiek innym kraju. Choć poziom znacznej części tych publi
kacji jest żenująco niski, są przecież wśród nich prace, które można zali
czyć do klasycznych pozycji dydaktyki dziennikarskiej. Są to na przykład 
Garsta i Bernsteina „Headlines and Deadlines" 3) czy Wolseleya i Camp-
bella „Exploring Journalism" 4). W literaturze angielskiej wysoka ocena 
należy się pracy Straumanna „The Newspaper Headlines" 5) oraz Rothen-
berga „The Newspaper" 6). Z prasoznawców radzieckich nagłówki prasowe 
omawiali między innymi Czerepachow i Zasławski7). Na lata 1956—1960 
przypada szczególne zainteresowanie nagłówkami prasowymi w Czecho
słowacji. Z tych lat pochodzą prace Marki8) , Hyhlika 9), Michała 10) i Ho-
reckiego 11). 

Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia nagłówków w polskiej 
prasie codziennej z punktu widzenia opisowego. Ich historia — tutaj cał
kowicie pominięta — będzie przedmiotem innego artykułu, który oprze 
się na prowadzonych obecnie w OBP badaniach. Zasadnicze partie niniej
szych rozważań dotyczą formalnej klasyfikacji nagłówków („jak nagłówek 
mówi") oraz omówieniu ich treści („co nagłówek mówi"). 

Jest rzeczą charakterystyczną, że wszystkie definicje nagłówka czy to 
zawarte w pracach autorów zachodnich, czy sformułowane przez teorety
ków prasy socjalistycznej kładą nacisk raczej na jego funkcje aniżeli na 
cechy formalne 12). Oto dwie najbardziej typowe definicje: 

„Nagłówek to zwięzłe wysłowienie treści wypowiedzi" 13). 

mieniu tego słowa. To znaczy, że istnieje różnica między tytułem jakiegoś utworu literackiego 
(пр.: Pan Tadeusz) a napisem nad wypowiedzią prasową: Sejm przyjął cztery ustawy. 

Wprowadzając termin nagłówek (niestety, wbrew „Małemu słownikowi..." M. Kafla, który za 
nagłówek uważa „górną, wyodrębnioną, tytułową część pierwszej kolumny czasopisma") zamiast 
tytuł wypowiedzi prasowej, unikam — moim zdaniem — dwuznaczności wyrazu tytuł oraz pod
kreślam swoistość tytułów wypowiedzi prasowych wyrażającą się tak w formie językowej, jak 
i graficznej. Używam jednak w dalszym ciągu artykułu na określenie członów nagłówka trady
cyjnych terminów: nadtytuł, tytuł zasadniczy, podtytuł. 

Z wyjaśnień terminologicznych parę słów należy się jeszcze określeniu wiadomość prasowa. 
Terminu tego używam w znaczeniu: tekst prasowy, należący do gatunku dziennikarskiego in 
f o r m a c j a . Wiadomość prasowa (= informacja prasowa) — to wypowiedź opublikowana 
w prasie, zawiadamiająca o zdarzeniu lub stanie rzeczy, pozbawiona całkowicie lub prawie cał
kowicie komentarza czy oceny tych zdarzeń lub stanów rzeczy; to wypowiedź, w której funkcja 
symboliczna języka góruje nad funkcją ekspresywną i impresywną. 

Obie te propozycje terminologiczne (1. n a g ł ó w e к = tytuł wypowiedzi prasowej oraz 
2. w i a d o m o ś ć = wypowiedź prasowa należąca do gatunku informacja prasowa) spotkały 
się z poważnymi zastrzeżeniami zespołu redakcyjnego Zeszytów Prasoznawczych. 

2) W polskiej literaturze znalazłem jedynie niewielki ustęp poświęcony tytułom utworów 
literackich we „Wstępie do nauki o literaturze" (t. 1, Pax. Warszawa 1954) St. S к w а г с z у ri-
s k i e j , wzmiankę o tytułach w prasie w „Małym słowniku techniki wydawniczej" M. K a f l a 
oraz parę stron omawiających nagłówki wypowiedzi prasowych w książce St. P e t e r s a 
„Redagowanie książki, gazety i czasopisma". Warszawa 1958 r. 

3) R. E. G a r s t , T. M. B e r n s t e i n : Headlines and Deadlines. Wyd. III. Columbia Uni
versity Press, New York 1063. 

•) R. E. W o 1 s e 1 с y, L. R. C a m p b e l l : Exploring Journalism, Wyd. III. Prentice-Hall 1957. 
s) H. St r a u m a n n : The Newspaper Headlines. A. Study in Linquistic Method. Londyn 1935. 
,:) I. R o t h e n b e r g : The Newspaper. Londyn 1946. 
7) Por. Oldzky Novinarstva I960, s. 189. 
s) M. M a r k o : Otàzky novinarskych zànrov. Matica Slovenska Martin 1960. 
") F. H y h l i к: Pozornost ctenâre. N ovin âf shy Sbornik I, 1956. 
''') T. M i c h a ł : Titulok v novinovom zpravodajstve. Otàzky Novinarstva 1960. 
и) J. H o r c c k y : К jazykovej wystavbe titulkov w slovenskej dennej tlaci. Otàzky Novi

narstva i9(;o. 
,2) T. M i c h a ł , j . w.; s. 189. 
,3) M. S. C z e r e p a c h o w . Cyt. za: Otàzky Novinarstva 1960, s. 189. (Ten i wszystkie na

stępne cytaty z publikacji obcojęzycznych podaję we własnym tłumaczeniu — WP). 
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„Nagłówek jest podsumowaniem i przewodnikiem zawartości ar ty
kułu" 14). 

Nie grzeszą one naukową ścisłością. Prawdopodobnie ich autorzy a priori 
przyjmują, że nagłówek jest pojęciem tak oczywistym, że staranne defi
niowanie go mogłoby być poczytane za przejaw przesadnego kompliko
wania spraw powszechnie znanych. Nie wyznając podobnego poglądu, 
spróbujemy określić przedmiot naszych badawczych zainteresowań: 

Nagłówek wypowiedzi prasowej to twór językowy łączący się z nią 
pod względem treści, którego forma graficzna wyodrębnia go z tekstu 
ciągłego, jednocześnie sygnalizując jego przynależność do danej wypo
wiedzi oraz oddzielając tę wypowiedź od innych. Choć definicja ta rów
nież nie jest w pełni zadowalająca, wystarczy nam dla naszych praktycz
nych celów. Bo właśnie takie graficznie wyodrębnione twory językowe 
wydrukowane nad poszczególnymi wiadomościami prasowymi zawartymi 
w Trybunie Ludu, Życiu Warszawy, Gazecie Krakowskiej i Echu Kra
kowa są tematem niniejszego artykułu. 

Te dwie cechy wspólne wszystkim nagłówkom (1. łączność treściowa, 
2. wyodrębnienie graficzne) są oczywiście wykładnikami funkcji, które 
nagłówki w prasie pełnią. Wszyscy teoretycy prasy zgadzają się co do 
tego, że zasadniczą funkcją nagłówka jest i n f o r m o w a n i e czytelnika 
o treści wypowiedzi15). Wynikało to z przytoczonych wyżej definicji Cze-
repachowa („zwięzłe wysłowienie treści") i Wolseleya („podsumowanie 
zawartości"). Wolseley zresztą w innym miejscu podkreśla tę funkcję na
główka wyraźniej: Nagłówek ma „przedstawić wiadomość zwięźle, poma
gając czytelnikowi zadecydować, czy zechce czytać o danym wydarzeniu 
oraz próbować zachęcić go do przeczytania" 16). Niemal dosłownie pisze 
Michał: „...główną funkcją nagłówka jest informowanie czytelnika. Czy
telnik bowiem zacznie czytać ten artykuł, którego tytuł go bardziej za
interesuje. Ponadto musi tytuł spełniać funkcję pozyskującą" 17). Jelinek 
zaś ostrzegawczo dodaje: „Ale funkcja pozyskująca nagłówka musi być 
podporządkowana funkcji informującej, aby nagłówek budził tylko uwagę 
a nie niezdrową ciekawość" 18). 

Przytoczone tu cytaty podkreślają funkcję informującą i pozyskującą 
nagłówka. Mogłoby to nasuwać przypuszczenie, że nagłówki są po prostu 
rzetelnym ogłoszeniem reklamowym tekstów wypowiedzi. Przeciw ta
kiemu ujęciu protestują Garst i Bernstein, uciekając się do następującego 
porównania: Firma produkująca pastę do zębów może reklamować ją za 
pomocą ogłoszeń, plakatów, neonów lub też za pomocą bezpłatnie rozda-

") R. E. W o l s e l e y , L. R. C a m p b e l l , j . w., s. 565. 15) Por. m. in. wszystkie podane dotychczas w przypisach prace, a ponadto: F. J. M a n 
s f i e l d : The Coplete Journalist. Wyd. II. Londyn 1944; G. L. B i r d , F. E. M e r w i n : The 
Press and Society. Prentice-Hall. New York 1952; F. L. M o t t : The News in America. Harvard 
University Press 1952; Style book of The Indiana Daily Student. Indiana University. Blooming-
ton 1957. 

") R. E. W o l s e l e y , L. R. C a m p b e l l , j . w., s. 565. 
") T. M i c h a ł , j . w., s. 190. 18) M. J e l i n e k : O jazyku a stylu novin, Praha 1957, s. 39. Michał, przyznając rację Jelin-

kowi, pisze: „To znaczy, że do nagłówka możemy dać tylko to, czego czytelnik rzeczywiście 
się z treści artykułu dowie (...). Tym się funkcja nagłówka naszej socjalistycznej prasy zasad
niczo różni od funkcji nagłówka w prasie kapitalistycznej". (T. M i c h a ł , j . w., s. 191) 

Ostatnie zdanie cytatu Michała opublikowane w 1960 roku razi dziś naiwnością. Być może, 
że Michał i Jelinek mieli na myśli kapitalistyczną prasę brukową i w takim wypadku mieliby 
rację, ale uogólnienie jest bezwzględnie fałszywe. Oto co piszą Garst i Bernstein, redaktorzy 
dziennika The New York Times, jednego z największych dzienników w USA: „Nagłówek musi 
powtarzać tylko to i właśnie to, co jest zawarte w artykule". (R. E. G a r s t , T. M. B e r n-
s t e i n , j . w., s. 142). 

* — Zeszyty Prasoznawcze 
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wanych próbek w małych tubeczkach. Nagłówki wiadomości prasowych 
są właśnie, a raczej powinny być, takimi reklamowymi próbkami tekstu 
a nie zwykłymi ogłoszeniami 19). 

Oprócz funkcji informującej i pozyskującej nie najmniej ważnym zada
niem nagłówków jest to, że uatrakcyjniają graficznie strony gazet i cza
sopism. „Niewiele osób czytałoby magazyn lub dziennik, w którym byłby 
tylko sam tekst. Takie pełne, ciężkie strony zniechęcają i nie wytrzymują 
konkurencji z książkami, radiem, telewizją i filmem" 20). Problem formy 
graficznej nagłówków — choć istotnie bardzo ważny — wykracza jednak 
poza zakreślone poprzednio ramy tego artykułu. 

Wydzielenie nagłówków wiadomości z ogółu nagłówków wypowiedzi 
prasowych jest mniej sztuczne niż to się może na pozór wydawać. Jest 
rzeczą w środowisku dziennikarskim powszechnie znaną, że inaczej się 
pisze nagłówki do serwisu informacyjnego, inaczej do reportażu, felietonu 
czy artykułu publicystycznego. Bez drobiazgowych badań rzuca się w oczy 
różnica między nagłówkami w dziennikach na pierwszej i drugiej stronie, 
które zwykle (przynajmniej w Polsce) poświęcone są wiadomościom, a na
główkami z następnych stron; między nagłówkami w prasie codziennej 
(w której właśnie przeważają wiadomości), a nagłówkami w tygodnikach 
(gdzie dominują inne formy wypowiedzi prasowych). Czymże nagłówki 
wiadomości różnią się od innych nagłówków? Po pierwsze: są bardziej 
jednoznaczne, konkretne — więcej w nich imion własnych; po drugie: 
mówią o zdarzeniach — jest w nich akcja, ruch 21). 

Wracając do poprzedniego porównania, chyba można się zgodzić z Gar
stem i Bernsteinem, że nagłówki reportaży i felietonów pełnią funkcję 
nęcących czytelnika reklam, gdy funkcja nagłówków wiadomości podobna 
jest do funkcji próbek reklamowych. 

W dziennikarstwie amerykańskim przyjął się termin h e a d l i n e na 
określenie właściwego nagłówka prasowego. Właściwego, to znaczy ta
kiego, co 1. zwięźle przedstawia treść wiadomości oraz 2. zachęca do jej 
przeczytania. Tak rozumiany headline przeciwstawia się tytułom. „Tytuły 
są prawdopodobnie równie stare jak pisanie, lecz tytuły to nie hedlajny. 
Tytuły w artykułach służą do wyraźnego zaznaczenia, gdzie się artykuł 
zaczyna. Często nie mają innego celu. Niekiedy znów pozwalają się czy
telnikowi domyślać informacji zawartych w artykułach, lecz na ogół nie 
wykraczają przy tym poza rolę etykietek. W innych wypadkach tytuły 
są umyślnie tajemnicze, uwodzące, starają się skusić czytelnika do czy
tania tekstu. Rzadko są jednak równocześnie informujące i zachęcające, 
jakimi bywają zwykle hedlajny"2 2) . I dalej: „Hedlajn stwierdza, a tytuł 
nazywa, przykleja etykietę". Autorzy ci twierdzą, że hedlajn jest swoistą 
i wyłączną cechą prasy amerykańskiej 23). 

!l") R. E. G a r s t , T. M. B e r n s t e i n , j . w., s. 103. 
2:l) R. E. W o l s c l c y , L. R. C a m p b e l l , j . w., s. 547—548. Podobnie St. P e t e r s (j. w., 

s. 210): „Tytuł spełnia n iezwykle ważną rolę w gazecie codziennej . Gdybyśmy ko lumno d r u k u 
wypełni l i ty lko teks tem, by łaby n ieczyte lna" . 

-1) Nieco inaczej io rmulu je to spostrzeżenie Horecky : „Nagłówki w pras ie codziennej mają 
jasną funkcje : wyrażać główną myśl u tworu , nad k tó rym są w y d r u k o w a n e . W u tworach in
formacyjnych tą główna mysią jest zdarzenie , w innych t ema t " . (J. H o r e c k y , j . w„ s. 211). 

") R. E. G a r s t , T. M. B e r n s t e i n , j . w „ s. 104. 
"3) Podobnie G. L. B i r d i F . E. M e r w i n uznają hedlajn za . .swoisty p roduk t a m e r y k a ń 

skiej wynalazczości ( ingenui ty)" (j. w„ s. 177). Również Anglik Kothenberg przyznaje a m e r y k a ń 
skim hedla jnom wyjątkową pozycję wśród nagłówków wypowiedzi p rasowych , choć byna jmnie j 
nie zachęca angielskich dz iennikarzy do naś ladownic twa. (I. K o t h e n b e r g , j . w., s. 202—203). 
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Nie przecząc wartości i znaczeniu innych funkcji spełnianych przez prasę, 
jej funkcja informowania nie budzi niczyich wątpliwości. Również bez
spornie prawdziwe jest twierdzenie, że tej funkcji informacyjnej służą 
przede wszystkim wiadomości, a więc powinny być tak ukształtowane, 
by spełniać ją jak najskuteczniej. To znaczy, mówiąc innymi słowy, że 
wszystko to, co utrudnia jednoznaczne zrozumienie tekstu wiadomości, 
jest w nim niestosowne. Dotyczy to również nagłówków tych wypowiedzi. 

„Nowoczesne dzienniki — piszą Garst i Bernstein — mają informować 
i to informować tak szybko, jak tylko to jest możliwe. Temu celowi służą 
1 i d y, które kondensują informację zawartą w artykule. Nagłówki (head
lines) posuwają się w tej kondensacji o krok dalej. Co lid mówi zdaniami 
i akapitami, to nagłówek — wyrazami. Nagłówek jest superlidem. Re
daktor powinien zawrzeć w nim tyle informacji, ile tylko można i wy
razić najważniejszy element lub elementy tekstu" 24). 

II 

Tak rozumiany nagłówek wiadomości prasowej rzeczywiście jest czymś całko
wicie różnym od tradycyjnych tytułów dzieł sztuki, jak „Hamlet", „Pan Tadeusz", 
„Hołd pruski", „Straszny dwór". Nagłówek wiadomości prasowej nie jest nazwą 
własną artykułu, jest po prostu skondensowaną wiadomością -5), a więc też z punktu 
widzenia językoznawstwa — skończonym powiadomieniem2e). F u n k c j o n a l n i e 
rzecz biorąc jako nagłówki wypowiedzi prasowej, a ściślej wiadomości prasowej, 
powiadomieniami o takiej samej ilości informacji są nagłówki typu: 

Czworo dzieci zmarło od zaczadzenia; 
Zaczadzenie — przyczyną śmierci czworga dzieci, 
jak i: Śmierć czworga dzieci od zaczadzenia 
oraz: O śmierci czworga dzieci od zaczadzenia. 
Pierwszy z tych nagłówków (Czworo dzieci zmarło od zaczadzenia) jest pełnym 

zdaniem dzięki obecności formy osobowej czasownika (zmarło); formę drugiego 
(Zaczadzenie — przyczyną śmierci czworga dzieci) określi syntaktyk jako oznajmie
nie, to znaczy takie wypowiedzenie, do którego formę osobową czasownika możemy 
wprowadzić (jest przyczyną) 21). 

Określenie formy składniowej trzeciego i czwartego nagłówka jest nieco kłopot
liwe. Ponieważ trudno je uzupełnić sensownie i jednoznacznie formą osobową cza
sownika, nie można uznać ich za oznajmienia. Nie są tym bardziej zdaniami, skoro 
nie zawierają w swym składzie formy osobowej czasownika. Mamy więc do wyboru 
dwie możliwości: albo wprowadzić do systemu pojęć składniowych dodatkową klasę 
jednostek powiadomienia językowego, albo też przyjąć, że tego typu nagłówki nie 
są powiadomieniami i potraktować je jako elementy nieznanych wypowiedzeń. 
Słuszniejszą wydaje mi się możliwość pierwsza. Przede wszystkim dlatego, że umo
żliwia traktowanie na tym samym poziomic systemu językowego wszystkich czte
rech typów nagłówków prasowych. 

Tak więc nagłówki nie posiadające w swoim składzie formy osobowej czasownika 
i jednocześnie nie pozwalające na jednoznaczne i sensowne jej wprowadzenie nazy
wam zawiadomieniami. Formę zawiadomienia ma nagłówek: 

Śmierć czworga dzieci od zaczadzenia 
a także: 

O śmierci czworga dzieci od zaczadzenia 

24) R. E. G a r s t , T. M. В с r n s t e i n, j . w. 
2') „Hedlajn. j ak to się mówiło, różni sio od tytułu tym, że coś s twierdza, a nie ty lko nazy 

Istotą tej różnicy jest obecność czasownika w hed la jme . Możemy przeto przyjąć j a k o je 
2 pods tawowych zasad, że każda cześć hetilajnu powinna zawierać czasownik" , (j. w., s. 

ł") Używam te rminu p o w i a d o m j e n i e w znaczeniu n a d a n y m mu przez Z. K l c r r 
S i e w i c z a: Zarys składni polskiej (PWN, Warszawa 1'Kil, s. 5). 

27) W sprawie t e rmi nów: wypowiedzenie , zdanie, oznajmienie pa t r z : Z. K l e m e n s i e w 
Яагуз sk ładni polskiej , j . w., s. 5—7. 

3* 
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Oba te nagłówki łączy wspólna cecha: brak wyrażonego czy domyślnego orze
czenia. Ale też zachodzi między nimi wyraźna różnica. Pierwszy opiera się na pod
stawie wyrażonej rzeczownikiem w mianowaniu (śmierć), drugi takiej mianowni
kowej podstawy nie ma. Wprawdzie można by przyjąć, że podstawą jest domyślny 
rzeczownik (artykuł o...), ale też nic nie zabrania „domyślać się" podstawy czasow
nikowej (donosimy o...). I znów, aby uniknąć niebezpieczeństwa dwojakiej interpre
tacji, wydaje się celowe te dwa nagłówki zaliczyć do dwu różnych klas. Nagłówek 
typu Śmierć czworga dzieci od zaczadzenia —• to z a w i a d o m i e n i e m i a n o w 
n i k o w e ; nagłówek O śmierci czworga dzieci od zaczadzenia — to z a w i a d o 
m i e n i e o k r e ś l n i k o w e . 

Wprowadzone powyżej terminy odnoszą się do pojęć, które będą podstawą dalszej 
klasyfikacji nagłówków. Warto więc dla dobitniejszego uwypuklenia przyjętych 
kryteriów zilustrować je odpowiednimi przykładami. Niechże rolę takiej ilustracji 
odegra poniższa tabela. 

JEDNOSTKI POWIADOMIENIA 

Wypowiedzenia: twory językowe, które 
mają w swoim składzie formę osobową 
czasownika lub pozwalają ją sensownie 
i jednoznacznie uzupełnić. 

Zdania: wypo
wiedzenia mające 
w swoim składzie 
osobową formę 
czasownika 

Czworo dzieci 
zmarło od zacza
dzenia 

Oznajmienia: wy
powiedzenia, któ
re da się jedno
znacznie uzupeł
nić formą osobo
wą czasownika 

Zaczadzenie — 
przyczyną śmierci 
czworga dzieci 

Zawiadomienia: twory językowe, które 
ani nie mają w swoim składzie formy 
osobowej czasownika, ani nie pozwa
lają jej w sposób jednoznaczny uzu
pełnić. 

Zawiadomienia 
mianownikowe: 
zawiadomienia, 
których podstawą 
jest rzeczownik 
w mianowniku 

Śmierć czworga 
dzieci od zacza
dzenia 

Zawiadomienia 
określnikowe: 
zawiadomienia 
o formie określeń 
rzeczownika lub 
czasownika 

O śmierci czwor
ga dzieci od za
czadzenia 

Współczesna amerykańska teoria i dydaktyka dziennikarstwa głosi, że najlepszymi 
nagłówkami wiadomości prasowych są nagłówki zawarte w kolumnie pierwszej i dru
giej, to znaczy mające formę wypowiedzeń. To właśnie tylko one są hedlajnami. I one 
też stanowią znaczny odsetek (więcej niż V3) nagłówków wiadomości w polskiej 
współczesnej prasie codziennej. Przedstawia to w procentach poniższa tabelka. 
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Zawartych w tablicy liczb nie należy oczywiście traktować z bezwzględną ścisłością. 
Jeśliby bowiem nawet zgodzić się, że prawdziwie i dokładnie obrazują one strukturę 
składniową nagłówków w czterech badanych dziennikach od grudnia 1963 do lutego 
1964, to można mieć wątpliwości, czy ten okres nie był okresem wyjątkowym. Można 
natomiast ze znacznym stopniem prawdopodobieństwa przyjąć, że tablica prawdziwie 
przedstawia tendencje panujące obecnie w wymienionych dziennikach. -

Podstawowy schemat składniowy pojedynczego wypowiedzenia prostego zawiera — 
jak wiadomo — następujące człony: podmiot (S) i orzeczenie (V). Każdy z nich może 
mieć własne określenia, a mianowicie: podmiot — przydawkę (A), orzeczenie zaś — 
dopełnienie bliższe (O), dopełnienie dalsze (o) oraz okoliczniki (C). Stosując podane 
w nawiasach symbole, możemy zbudować schemat pojedynczego zdania rozwiniętego: 

(A+S) + (C + V + 0 + o) 

Według tego schematu zbudowany jest nagłówek: 
Nowa fabryka wkrótce dostarczy maszyn rolnictwu 
Oczywiście każde z określeń podmiotu i orzeczenia może mieć własne określenia 

(пр.: nowoczesnych maszyn, naszemu rolnictwu). Tymi wyrazami określającymi okre
ślenia podmiotu i orzeczenia nie będziemy się bliżej interesowali, poprzestając co 
najwyżej na oznaczeniu w schematach literką (r) rozwinięcie danego składnika. 
A więc w zdaniu Związek Radziecki zmniejsza wydatki na siły zbrojne o 600 mi
lionów rubli wyróżniamy następujące składniki: Związek Radziecki (S) zmniejsza (V), 
wydatki na siły zbrojne (Or), o 600 milionów rubli (Cr). Schemat składniowy tego 
nagłówka wyglądałby tak: S + (V + Or + Cr). 

Zanalizujemy podobnie nagłówek: Sytuacja na głównych szlakach kolejowych 
i drogowych poprawia się, by sprowadzić go do schematu: (S + Ar ) f V. 

Po tym krótkim omówieniu używanych symboli przystąpimy do przeglądu naj
częstszych schematów składniowych w nagłówkach wiadomości. Rozpoczniemy od 
schematu najprostszego, to znaczy od schematu z d a n i a prostego: S + V. Schemat 
to dość rzadki. Oto kilka nagłówków tego typu: 

Studenci praktykują 
Orbis jest popularny 
Niewiele częstsze są nagłówki zbudowane według poprzedniego schematu uzupeł

nionego określeniem podmiotu, a więc: S + A + V lub: A + S+V. Np.: 
Bazy amerykańskie w Maroku zostały ewakuowane 
Lampy pod Sukiennicami podobają się 
Radziecki uczony Lew Landau powrócił do zdrowia 
Bogatszym w składniki, a jednocześnie i w informację jest schemat S + V + O oraz 

jego odmiana: S + A + V + O. Np.: 
Rewizjoniści atakują Spaaka 
Aktyw łódzki szuka rezerw produkcyjnych 
Ośrodki meblarskie zdają egzamin 
Kekkonen popiera propozycje ZSRR 
Marlena Dietrich zwiedza stolicę 
Jastrząb zaatakował chłopca 
Szwajcaria ratyfikowała Układ Moskiewski 
SPD aprobuje postawę Brandta w sprawie przepustek 
Niewielką odmianą poprzedniego jest schemat S ł V + o z odmianą S + A + V + o. Np: 
Senator amerykański nawołuje do realizmu 
Olimpiady szkolne cieszą się popularnością 
Kurdowie nie rezygnują z walki 
Dwa poprzednie schematy uwzględniają przedmiot, na który skierowana jest czyn

ność wskazana przez orzeczenie. Schemat S + V + C (z odmianą S + A + V + C) uwzględ
nia natomiast okoliczności tej czynności Np.: 

Delegacja КС PZPR powróciła z Wiednia 
Raport Warrena nie będzie na razie opublikowany 
Żegluga Krakowska pracuje do końca roku 
Unia centrum zwycięża w wyborach parlamentarnych w Grecji 
Dwóch górników zginęło w kopalni Recklinghausen 
Schemat S + V + C + O (z odmianami: S+A + V + C + o; A + S + V + O + C itp.) nato-

nuast uwzględnia zarówno przedmiot, na który czynność została skierowana jak 
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i okoliczności tej czynności. Według tego schematu powstały m. in. następujące zda
nia nagłówków: 

USA. przygotowują wzmożenie agresji w Płd. Wietnamie 
Kapitan-kobieta prowadzi statek w rejsie na Kubę 
Zima nie zahamowała prac konserwatorskich na ratuszu 
Wszystkie przedstawione dotychczas schematy łączyła jedna cecha, a mianowicie 

wysunięcie na pierwsze miejsce zdania grupy podmiotu. Cecha ta pozwala wyodręb
nić te schematy w osobną klasę, którą określimy jako t y p I zdań w nagłówkach.. 

Zdaniom typu pierwszego można przeciwstawić zdania rozpoczynające się od orze
czenia. Określimy je jako zdania t y p u II. Da się wyróżnić kilka grup, a miano
wicie: 

Schemat V + S (z odmianą V + S + A), пр.: 
Powstało archiwum historyczne Zw. Zaw. Włókniarzy 
Przyleciały skowronki i szpaki 
Zderzyły się dwa autokary 
Wzrasta szybkość statków towarowych 
Schemat V + S + C (z odmianą V + A + S + C), пр.: 
Zaginął balon nad Oceanem Spokojnym 
Powstanie biblioteka dla uczczenia pamięci prezydenta Kennedy'ego 
Zginęło 38 osób w katastrofie kolejowej w Argentynie 
Schemat V + C lub V + O lub V + o, пр.: 
Wyruszyli na podbój Alp 
Gościmy ministra hutnictwa Czechosłowacji 
Zginęli pod lawiną Alp 
Poprzednim dwóm typom można przeciwstawić t y p III zdań rozpoczynających 

się od składnika określającego orzeczenie, a więc od dopełnienia lub od okolicznika. 
Będą to więc schematy O+ V(+ ...), пр.: 

14 min ludności liczy Czechosłowacja 
Ok. 15000 km linii wysokiego napięcia przyniesie nam rok 1964 
Syjamskich sióstr z Zagania nie udało się utrzymać przy życiu 
168 min zł oszczędności dali racjonalizatorzy HiL 
CfV( + ..), пр.: 
Już płonie znicz olimpijski 
Po zamordowaniu żony i córki chciał popełnić samobójstwo 
Mimo sztormu rybacy łowią na morzu 
Od soboty znów kursować będą samoloty na linii Warszawa—Kraków 
We wszystkich trzech zbadanych pismach w nagłówkach wiadomości zdecydowa

nie przeważają zdania typu pierwszego, to znaczy zdania rozpoczynające się od pod
miotu, po którym następuje orzeczenie ze swymi określeniami. Rzadsze są zdania 
typu drugiego (rozpoczynające się od orzeczenia) i typu trzeciego (rozpoczynające się 
od dopełnienia lub okolicznika). 

Mniej liczną niż zdania grupę wypowiedzeń tworzą nagłówki o formie składniowej 
o z n a j m i eń. Przypomnijmy, że chodzi tu o takie twory językowe, które wpraw
dzie nie mają w swoim składzie formy osobowej czasownika, ale pozwalają się nią 
uzupełnić. Niewielka liczba oznajmień wśród nagłówków wiadomości prasowych 
dziwi. Oznajmienie świetnie nadaje się do tej funkcji: charakteryzuje bowiem je 
zarówno krótkość formy, jak i orzekanie o rzeczywistości (w przeciwieństwie do za
wiadomień, które tę rzeczywistość tylko nazywają). 

Najczęstszym schematem oznajmień jest schemat: podmiot (S) + orzecznik (v) oraz 
jego odmiana z przydawką: S + A lv. Według tego schematu zbudowane są nagłówki 
t y p u (a.) kto (lub co) — kimś (lub czymś) oraz t y p u (b.) kto (lub co) — jaki. 

Drugą większą grupę oznajmień stanowią nagłówki zbudowane według schematu: 
okolicznik (C) + podmiot (S) z ewentualną przydawką (A) określającą podmiot. Tę 
grupę można podzielić na dwie podgrupy w zależności od tego, które miejsce w oznaj
mieniu zajmuje okolicznik. 

Najmniej liczna jest wreszcie grupa trzecia, a mianowicie oznajmienia oparte na 
nieosobowych formach zakończonych na -no, -to. 

Poniższe przykłady ilustrują wyróżnione tu typy nagłówków o formie oznajmienia. 
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T y p I S + v (i jego odmiana S + A + v) 
a. orzecznik (v) = rzeczownik w narzędniku , rzadziej w m i a n o w n i k u 
Déferre kandydatem SFIO na prezydenta Francji 
U Thant honorowym obywatelem Algieru 
Kenia i Zanzibar — członkami ONZ 
Perspektywy medycyny kosmicznej — tematem obrad uczonych radzieckich 
Sokołowsko — najstarsze na świecie uzdrowisko przeciwgruźlicze 
Pierwsza kobieta dowócą statku 
b. orzecznik (v) = p rzymio tn ik lub imiesłów 
Kabotażowce zamówione 
Sprawa przepustek wciąż nie rozwiązana 
Chałupnicza produkcja potrzebna i poszukiwana 
Produkcja gastronomiczna niedostateczna 
Port w Szczecinie chwilowo zamknięty 
T y p II C + S i S + C (S z ewen tua lną przy dawką) 
a. C + S 
Za rok — mrożonki z Sochaczewa 
19 bm. — posiedzenie klubu posłów PZPR 
W centrum uwagi: sprawy nauki i wychowania 
Wśród gości: I sekr. КС Marian Renke 
W przyszłym roku start 
21 grudnia głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Moro 
b. S + C 
Południowa Francja — w śniegu 

_ Woda szybciej 
Karnawał blisko 
Pływająca pompownia — w akcji 
Węgieł — 40 km od stolicy CSRS 
T y p II I oznajmienia bezpodmiotowe 
Po dwukrotnej śmierci klinicznej chorą uratowano 
Znaleziono odłamki meteorytów 
20 dróg oczyszczono ze śniegu 
J a k z powyższych zes tawień wynika , rolę wypowiedzenio twórczą odgrywa w zda

niach oraz w oznajmieniach trzeciego typu forma czasownika (tzn. dla zdań forma 
osobowa czasownika, a d la oznajmień trzeciego typu forma nieosobowa czasownika 
na -no, lub -to), w oznajmieniach pierwszego typu g rupy a — na rzędn ik lub mia 
nownik przy odpowiednie j intonacj i oznaczonej w d r u k u myśln ik iem, w oznajmie
niach typu pierwszego grupy b — szyk (przymiotn ikowy lub imies łowowy orzecznik 
nas tępuje po podmiocie), w oznajmieniach drugiego typu obecność w y r a z ó w lub w y 
rażeń mogących funkcjonować w zdaniu tylko w funkcji okreś leń adwerba lnych . 
Rozróżnienie między g rupami a i b wśród oznajmień drugiego typu zasadza się n a 
szyku. W oznajmieniach grupy a — wypowiedzen io twórcze sk ładnik i poprzedzają 
podmiot , v/ grupie b — na tomias t — następują po. n im. Rozróżnienie to z p u n k t u w i 
dzenia językoznawczego jest bardzo is totne. Otóż oznajmienia g rupy b zawiera ją 
okoliczniki o formie, k tó ra może wystąpić w zdaniu wyłącznie j ako forma okreś lenia 
czasownika (orzeczenia), albo zawierają doda tkowy e lement wypowiedzenio twórczy — 
intonację , zaznaczoną w d ruku myś ln ik iem lub dwukropk i em. 

Mniej więcej d w u k r o t n i e częstszą niż wypowiedzen ia formą sk ładniową nag łów
ków wiadomości p rasowych są z a w i a d o m i e n i a , wś ród k tórych zaś zdecydo
w a n i e przeważają zawiadomien ia mianownikowe . Nieobecność formy osobowej cza
sownika zacierająca gran icę między podmio tem a dope łn ien iem 28) uniemożl iwia uży
w a n i e tych t e r m i n ó w i pojęć w anal izie składni zawiadomień . W nag łówkach : 

Wiełka przyszłość chemii 
Nie notowane środki bezpieczeństwa dla ochrony prez. Johnsona 
Walka zbrojna partyzantów angolskich z koloniałistami 

taką samą funkcję składniową pełnią wyrazy : przyszłość, środki , wa lka . Aby nie 

2S) „W razie nieobecności predykatora nie możemy nazwać nominalnego tworu ani podmiotem 
ani dopełnieniem". A. A. H i l l : Introduction to Linquistic Structures. New York 1957. Cyt. 
za: G. N. L e e c h : Disjunctive Grammar in British Television Advertising. Studia Neophilo-
logica 1963, nr 2, s. 259. 
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komplikować zagadnienia ad hoc tworzoną terminologią nazywamy je p o d s t a 
w a m i z a w i a d o m i e n i a . Charakteryzują się one tym, że: 1. z reguły występują 
w mianowniku, 2. są członem konstytutywnym dla całego tworu, 3. pełnią funkcję 
wyrazu określanego, nie będąc same wyrazem określającym dla żadnego innego skład
nika danego zawiadomienia. 

Tak rozumiana podstawa zawiadomienia może nie mieć żadnych określeń, może 
być jedynym składnikiem zawiadomienia, które w takim wypadku możemy nazwać 
(przez analogię do wypowiedzeń) zawiadomieniem prostym w odróżnieniu od zawia
domień rozwiniętych. Wśród nagłówków wypowiedzi prasowych większość ma postać 
zawiadomień rozwiniętych. 

Schemat składniowy z a w i a d o m i e ń m i a n o w n i k o w y c h jest oczywiście 
z konieczności ogromnie prosty. Sprowadza się on do różnych kombinacji X i Y, gdzie 
X = podstawa zawiadomienia, a Y = przydawka, mogąca mieć określenia lub nawet 
formę zdania podrzędnego. Wśród nagłówków o postaci zawiadomień spotykamy więc 
struktury (w nawiasach podaję liczby bezwzględne poszczególnych struktur w zba
danym materiale): 

T y p I — X = sama podstawa, czyli zawiadomienie mianownikowe proste (8) пр.: 
Wypadki 
Dzielnica-miasto 
T y p II — Y + X = podstawa z poprzedzającą przydawka (36), пр.: 
Pierwszy w woj. rzeszowskim klub przeciwalkoholowy 
Nowe szkoły-pomniki 
Rekordowa opłata 
Najtrudniejszy rejs 
Ogrzewane namioty 
Traktorowy mariaż 
T y p III — X + Y = podstawa z następującą po niej przydawka (302), 
a. przydawka wyrażona przymiotnikiem (30), пр.: 
Kronika sądowa 
Nowinki komunikacyjne 
Mocarstwo motocyklowe 
Notatnik gospodarczy 
Towary delikatesowe 
b. przydawka wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu (128), пр.: 
Wzrost produkcji przemysłowej 
Kronika dnia 
Wypowiedź wiceprezydenta Algierii 
Proces socjalistów hiszpańskich 
Oświadczenie Sihanouka 
Zderzenie dwóch autobusów 
с przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym (144), пр.: 
Incydent na wodach jugosłowiańskich 
Obchody w Moskwie 
Trzęsienie ziemi w Djakarcie 
Trzcina na eksport 
Eksplozja w kopalni 
Zmiany w dowództwie armii irackiej 
Chopiniści przed konkursem 
T y p IV — Y + X + Y = podstawa z poprzedzającą i następującą przydawka (134) 
a. przydawka następująca po podstawie wyrażona przymiotnikiem (14), пр.: 
Wspólny komunikat chińsko-etiopski 
Ciepłe kąpiele morskie 
b. przydawka następująca po podstawie wyrażona dopełniaczem (68), пр.: 
Przedterminowe wykonanie zadań 
Ponadplanowe hektolitry piwa 
Ostatnie prace komisji poselskich 
Nowa metoda nauczania 
Nowy krater Etny 
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Polsko-węgierska współpraca budowlanych 
Zastraszające rozmiary nielegalnego wyrębu choinek 
c. przydawka następująca po podstawie wyrażona wyrażeniem przyimkowym (52), 

п р . : .! • 
Stołeczna poczta przed świętami 
Nowy port w Warszawie 
Uroczysty wieczór w Teatrze Polskim 
Londyńskie rozmowy w sprawie Cypru 
Amerykański dyrygent w krakowskiej filharmonii 
Napięta sytuacja w Peru 
Antynikotynowa akcja w CSRS 
T y p V — X + Yj + Y2 = podstawa z dwoma następującymi po niej przy daw

kami (174) 
a. Yj = przydawka przymiotna lub dopełniaczowa 

Y2 = przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym (132), пр.: 
Przerwanie tamy w Los Angeles 
Rozpoczęcie sesji NATO w Paryżu 
Stagnacja inwestycji w Austrii 
Nacisk mocarstw anglosaskich na rząd Cypru 
Złożenie wieńców w Tobruku 
b. Yj = przydawka przymiotna lub dopełniaczowa 

Y2 = przydawka dopełniaczowa (20), пр.: 
Inwestycje przemysłowe Włoch 
Handel zagraniczny Jugosławii 
Orędzie budżetowe prezydenta Johnsona 
Obrady plenarne Sejmu 
с Yt = przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym 

Y2 = przydawka wyrażona wyrażeniem przyimkowym (22), пр.: 
Przyjęcie w Moskwie na cześć delegacji CSRR 
Spotkanie z gazetą w Niedzicy 
Protesty w Indii przeciw projektom skierowania VII Floty na Ocean Indyjski 
T y p VI — Y + X + Y + Y = podstawa z poprzedzającą przydawka i dwoma na

stępującymi po niej przydawkami (12), пр.: 
Nowoczesny dworzec dla Grudziądza w budowie 
Nowa pożyczka rządu bońskiego na zbrojenia 
Nowe demonstracje anty rasistowskie w USA 
Nowe przejście graniczne w Karkonoszach 
Nowe opady śniegu w całym kraju 
Nowe możliwości eksportu dzięki przebudowie chłodnictwa 
Półmilionowa tona siarki w Tarnobrzegu 
Demonstracyjna wizyta prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim 29) 
Najmniej liczne w nagłówkach wiadomości prasowych z czterech możliwych od

mian schematów składniowych są z a w i a d o m i e n i a o k r e s l n i k o w e . Nie jest 
to sprawa przypadku. Skoro, jak się mówiło, nagłówek wiadomości prasowej ma . 
powiadamiać czytelnika o zdarzeniu lub stanie rzeczy opisanych w tekście, trudno 
oczekiwać, by tę funkcję spełniła forma językowa, której rola polega wyłącznie na 
wskazywaniu jakiejś okoliczności, zdarzenia lub stanu (czasu, miejsca, sposobu itp.). 

W zbadanym materiale znalazły się nagłówki o formie oznajmień określnikowych 
n i e r o z w i n i ę t y c h (stosunkowo nieliczne), np.: 

W skrócie 
Z dnia 
Na świecie 

29) Nagłówki o formie zawiadomień mianownikowych nie mieszczące się w żadnym z wyróż
nionych tu typów są rzadkie. Oto kilka przykładów: X+Y+Y+Y (пр.: Delegacja handlowa Kuby 
w Polsce; Kraków 1970 w pytaniach studentów i odpowiedziach ojców miasta), [(X +Y) + (X+Y)]+Y 
(пр.: Oddziały Bundeswehry i misja wojskowa Hiszpanii we Francji). 
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Najkrócej 
Z kraju 
Ze świata 

oraz o formie zawiadomień określnikowych r o z w i n i ę t y c h (liczniejsze), пр.: 
W reporterskim skrócie 
Za uznaniem granicy na Odrze i Nysie 
Na „wschodniej ścianie" 
Z kroniki MO 
Po pijanemu za kierownicą 
Z okacji XX-Iecia PRL 
Za chuligański wybryk 

III 
Zastosowania omówionych typów nagłówków wiadomości prasowych nie sposób 

ściśle określić. Żaden podział tekstów ani według pochodzenia (czy wiadomość po
chodzi z agencji czy od pracownika redakcji), ani według gatunku wiadomości czy 
to pod względem formalnym czy treściowym nie pozwala orzec, że takie to wiadomo
ści mają takie nagłówki. Z dużym przybliżeniem można co najwyżej przyjąć, że 
w y p o w i e d z e n i a (zdania i oznajmienia) dominują w nagłówkach wiadomości 
pozalokalnych, z a w i a d o m i e n i a m i a n o w n i k o w e zdarzają się najczęściej 
nad wiadomościami lokalnymi, nad wiadomościami w stałych rubrykach i nad ofi
cjalnymi komunikatami : z a w i a d o m i e n i a o k r e ś l n i k o w e zaś najczęściej 
znajdują się jako c z ę ś c i nagłówków wieloczłonowych oraz jako nagłówki stałych 
rubryk w gazetach. 

Nagłówkami wieloczłonowymi nazywam nagłówki, które oprócz tytułu głównego 
mają w swym składzie wyodrębnione graficznie tzw. nadtytuły i podtytuły, lub któ
rych tytuł główny składa się z dwóch lub większej liczby wypowiedzeń lub zawia
domień. 

Do rzadkości należą w wiadomościach prasowych śródtytuły, co tłumaczy się sto
sunkowo niewielkimi rozmiarami tekstów wiadomości. Oto jeden z nielicznych przy
kładów nagłówka wiadomości i jego pomocnicze śródtytuły: 

DALSZE ODPOWIEDZI NA ORĘDZIE N. CHRUSZCZOWA 
Od premiera N. Zelandii Wypowiedź wicepremiera Algierii 
Od premiera Izraela Artykuł w czasopiśmie kubańskim 

Rozróżnienie między n a d t y t u ł e m , t y t u ł e m g ł ó w n y m a p o d t y t u ł e m 
opiera się na zasadzie graficznej. To znaczy za tytuł główny uważa się część nagłówka 
wydrukowaną największą lub najgrubszą czcionką. Zróżnicowanie kroju i wielkości 
czcionki ma w zasadzie oddawać stosunki między treściami poszczególnych członów 
nagłówka. I tak „nadtytuł wprowadza w treść tytułu zasadniczego, jest jego nadbu
dową, uogólnia tytuł podstawowy" 3e). Podtytuł zaś podaje szczegóły jakby cząstki 
składowe wiadomości opowiedzianej lub nazwanej przez tytuł podstawowy. Tę zasadę 
potwierdzają na przykład te nagłówki: 

Sprawiedliwość w Północnej Karolinie 

PROCES O PORWANIE, W KTÓRYM NIE MA PORWANYCH 
oraz 

WSPÓŁPRACA BUDOWNICTWA Z ZAGRANICĄ 
Kontakty w ramach RWPG — Udział specjalistów w wystawach 

maszyn budowlanych — Kształcenie specjalistów 
Dobitnym przykładem nieprzestrzegania tej zasady może być 3-członowy nagłówek 

zawierający nadtytuł, tytuł główny i podtytuł: 

Straty materialne — 10 min dolarów 

PRZERWANIE TAMY W LOS ANGELES 
Ludność zagrożonej dzielnicy została uprzednio ewakuowana 

Jeszcze bardziej wymowne są przykłady nagłówków wieloczłonowych, ktćfre (iden
tyczne językowo) na pierwszej stronie są zorganizowane graficznie według schematu 

') St. P e t e r s , j . w., s. 222. 
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tytuł + podtytuł, na drugiej zaś, gdzie znajduje się zakończenie artykułu według sche
matu nadtytuł + tytuł. To znaczy, że to co było na pierwszej stronie podtytułem, na 
drugiej staje się nadtytułem. Np.: 

Nagłówek na pierwszej stronie: 

HITLEROWSCY OPRAWCY MÓWIĄ O SWOJEJ PRZESZŁOŚCI 
BEZ CIENIA SKRUCHY 

Proces katów z obozu oświęcimskiego 

Nagłówek na drugiej stronie: 

Proces katów z obozu oświęcimskiego 

HITLEROWSCY OPRAWCY MÓWIĄ O SWOJEJ PRZESZŁOŚCI 
BEZ CIENIA SKRUCHY 

Zdarzają się wreszcie nagłówki o kilku członach, które zarówno graficznie jak 
i treściowo są równorzędne. Żadnego z nich nie można uznać za człon zasadniczy. 
Jeżeli dodamy do tego spostrzeżenie, że niektóre nagłówki jednoczłonowe, ale wielo-
wyrazowe rozbite bywają na kilka wierszy, z których każdy wydrukowany bywa 
czcionką o różnym kroju i różnej wielkości, łatwo przyjdzie nam zgodzić się z twier
dzeniem, że wyodrębnianie graficzne członów nagłówka pełni w zbadanych dzienni
kach funkcje raczej dekoracyjne aniżeli intelektualne. Co jednak bynajmniej nie zna
czy, by nie trafiały się nagłówki, w których grafika zgodnie z klasyczną zasadą pod
kreśla stosunki między zawartością informacji w poszczególnych członach. Np.: 

Eksperci śmierci na urzędach 
NOWI ZBRODNIARZE WOJENNI ZDEMASKOWANI 

KOMITET ROZBROJENIOWY 18 PAŃSTW WZNOWIŁ OBRADY 
Orędzie U Thanta — List Johnsona — Wystąpienie S. Carapkina 

Nagłówków wieloczłonowych nie ma wśród nagłówków wiadomości prasowych 
wiele (ok. 20%). Stosunkowo więcej jest ich w Życiu Warszawy i Trybunie Ludu, 
mniej w Gazecie Krakowskiej i Echu Krakowa. 

IV 
Swoistość stylistyczna każdej wypowiedzi może polegać na charakterystycznych 

cechach składni, fleksji, fonetyki i słownictwa. W przypadku wypowiedzi praso
wych — pisanych — możemy oczywiście pominąć fonetykę a także i fleksję, poprze
stając tu na spostrzeżeniu, że w nagłówkach zbyt często i niesłusznie (bo niezgodnie 
z potocznym językiem) pozostawia się obce imiona własne w przypadkach zależnych 
w formie nieodmiennej. 

Swoistość stylistyczna nagłówków wiadomości prasowych zasadzać się więc może 
na swoistości syntaktycznej i leksykalnej. Najczęstsze i typowe schematy składniowe 
w nagłówkach zostały już omówione. Zajmijmy się teraz słownictwem. Pomijając 
kryteria gramatyczne, można w nagłówkach prasowych, podobnie jak i w każdym 
innym tekście, wyróżnić dwie warstwy wyrazów, a mianowicie: 

1. wyrazy, których użycie jest zdeterminowane przez rzeczywistość pozajęzykową 
i w pewnym sensie niezależne od autora oraz 

2. wyrazy nie zdeterminowane w tym znaczeniu, że zasób słownikowy polszczyzny 
oferuje dziennikarzowi na wyrażenie danego pojęcia lub stosunku składniowego co 
najmniej dwie możliwości, z których wybór zależny jest od autora. 

Wyjaśnijmy to na przykładach. W zdaniu: Prezydent Nasser przyjął zaproszenie 
prezydenta Nowotnego i przybędzie z oficjalną wizytą do Czechosłowacji. Wyrazy 
i wyrażenia: „prezydent Nasser", „prezydent Novotny", „oficjalna wizyta", „Czechosło
wacja" należą do warstwy niezależnej od autora, który miał do wyboru albo w ogóle 
nie wymienić kto, na czyje zaproszenie, w jakim celu i dokąd przybędzie, albo użyć 
właśnie tych wyrazów. Oczywiście trudno tu mówić o jakimś bezwzględnym zdeter
minowaniu. Prawda, że nawet rzeczownik „Czechosłowacja" możemy zastąpić na 
przykład omówieniem „nasz południowy sąsiad", ale jest rzeczą oczywistą, że stopień 
wymienności wyrazów „Czechosłowacja" i „przybyć" jest nieporównywalnie różny. 
Wyrazy bowiem określone jako „niezależne od autora" funkcjonują w języku na pra-
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wach wyrazów terminologicznych, to znaczy takich, które przynajmniej w założeniu 
nadawcy odpowiadają jednemu i tylko jednemu pojęciu. Treścią tego pojęcia może 
być bądź pojedynczy przedmiot (wtedy wyraz terminologiczny jest po prostu imie
niem własnym, jak np. „Czechosłowacja") bądź ściśle określona klasa przedmiotów 
(np. „oficjalna wizyta"). 

Do tych wyrazów zaliczamy między innymi występujące w nagłówkach imiona 
i nazwiska (np. „Władysław Gomułka"), nazwy geograficzne i administracyjne (np. 
„Europa", „województwo warszawskie"), nazwy instytucji i organizacji (np. „Cen
tralna Rada Związków Zawodowych"), liczebniki (np. „Bundeswehra liczy 416.000 lu
dzi"), oficjalne nazwy zawodów i tytułów (np. „minister spraw zagranicznych"), nazwy 
wytworów przemysłowych (np. „skuter", „koniak") itp. Są to jak widać wszystko 
wyrazy narzucone przez temat wypowiedzi. Ich analiza wprawdzie mogłaby być cie
kawa, gdyby się prowadziło badania nad tematyką informacji prasowej (o c z y m 
nagłówek powiadamia), nie odgrywają jednak większego znaczenia, jeśli się rozpa-^ 
truje zagadnienie realizacji językowo-stylistycznej ( j a k nagłówek powiadamia). 

Procent wyrazów zależnych od autora w nagłówkach jest bardzo wysoki (zdarzają 
się nagłówki o 100-procentowej wymienności składników, пр.: Wicepremier Jarosze
wicz u premiera Home'a); wyraża go liczba 76. Pozostałe 24% stanowią więc wyrazy 
pochodzące z wyboru autora, który miał do dyspozycji za każdym razem co najmniej 
dwa synonimy. 

Słownictwo nagłówków charakteryzuje przede wszystkim »stosunkowo niewielka 
liczba czasowników: czynności lub stany określane są bardzo często rzeczownikami. 
Są to bądź rzeczowniki obce typu akcja (пр.: demonstracja, dominacja, inauguracja, 
modernizacja, produkcja, rewizja, stagnacja), bądź rzeczowniki odsłowne na -anie, 
-enie, -cie (пр.: kształcenie, lokowanie, oświadczenie, otwarcie, porozumienie, posie
dzenie, przygotowanie, pytanie, rozpoczęcie, rozszerzenie, rozwijanie, spotkanie, ułat
wienie, uwolnienie, uznanie, wykonanie, wystąpienie, wzmożenie, zadokumentowanie, 
zakłócenie, zakończenie, zamierzenie, zamordowanie, zatapianie, zawiadomienie, zde
rzenie, zebranie, zwolnienie, zwołanie) lub inne rzeczowniki, jak: budowa, nacisk, 
ocena, odpowiedź, opad, napad, porada, rozruch, strata, wybuch, wymiana, wypo
wiedź, zakaz, zakup, zapowiedź. 

Podobnie jak czasowników niewiele znajdujemy w nagłówkach przymiotników 
i przysłówków 31). Zupełnie wyjątkowo (rzecz zrozumiała) pojawia się w nagłówkach 
wiadomości prasowych zaimek wskazujący i to — przynajmniej w zbadanym mate
riale — wyłącznie w odniesieniu do czasu (пр.: jeszcze w tym roku). 

Jeśli za kryterium bogactwa leksykalnego przyjąć niepowtarzanie tych samych 
wyrazów, okazałoby się, że stosunkowo najbardziej bogate jest słownictwo nagłów
ków w Echu Krakowa. Jest też ono w tym dzienniku nieco bliższe mowie potocznej 
niż w pozostałych trzech. 

Różnice między nagłówkami Echa a Trybuny, Życia i Gazety w dziedzinie słownic
twa mają zresztą charakter jedynie ilościowy. To znaczy, że żaden nagłówek z Echa 
nie raziłby ani w Gazecie, ani w Życiu ani nawet Trybunie. W Echu jest po prostu 
swobodnych, bardziej potocznych nagłówków więcej. 

Ponieważ wyraźnych różnic jakościowych w zbadanych numerach tych dzienników 
nie stwierdzono, wolno potraktować cały zebrany materiał łącznie. Ogółem zawiera 
on 1214 wyrazów. Wszystkie zostały wypisane i uporządkowane według ich względnej 
frekwencji, czyli częstotliwości występowania w nagłówkach. Choć liczba wyrazów 
jest zbyt mała, by uzyskane wyniki uznać za statystycznie prawdziwe, można chyba 
potraktować je jako hipotetyczne wskazanie rzeczywistych tendencji. Oto zestawienie 
25 wyrazów wymiennych (zależnych od autora), najczęściej powtarzających się w na
główkach w kolejności ich malejącej frekwencji: 

. 1. nowy 9. przybyć 17. narada 
powrócić 18. nowoczesny 
udać się (dokąd) 19. powtarzać 
znaleźć 20. problem 
dalszy 21. proces 
demonstracja 22. przygotowywać 
gościć 23. temat 
konferencja 24. sytuacja 

25. śmierć 
31) Podobnie R. E. V.T o 1 s e 1 e y, L. R. C a m p b e l l (j. w., s. 565): „Charakterystyczną ce

chą słownictwa hedlajnów jest niewielka liczba przymiotników i przysłówków". 

2. rozmowa 
3. obrady 
4. s p r a w a 
5. wizyta 
6. posiedzenie 
7. spotkanie 
8. zginąć 

10. 
11. 
12, 
13, 
14. 
15. 
16, 
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W zestawieniu tych najczęściej powtarzających się wyrazów uderza przede wszyst
kim wysoka ranga rzeczownika rozmowa i jego synonimów: obrady, posiedzenie, 
narada, konferencja oraz równoczesny brak form czasownikowych należących do tego 
samego pola semantycznego: omawiać, rozmawiać, radzić, konferować, debatować, 
obradować a także wyższa ranga rzeczowników wizyta i spotkanie niż czasowników: 
przybyć, udać się, gościć. Jest to oczywiście jednym z przejawów skłonności do stylu 
awerbalnego. 

Najwyższą rangę wTśród zależnych od autora wyrazów wymiennych ma przymiot
nik nowy. Nie jest to cecha nagłówków wiadomości wyłącznie w polskiej prasie. 
Przed nadużywaniem tego wyrazu przestrzegają poradniki dziennikarskie na Zacho
dzie i w Czechosłowacji:iL>). Rzuca się również w oczy niemal całkowity brak wśród 
tych 25 wyrazów (jedyny przykład to nowoczesny) wyrazów zawierających ocenę 
osób, przedmiotów lub czynności:!:5). Wynika to z samej definicji wiadomości praso
wych, których zadaniem jest przecież informować o zdarzeniu, a nie komentować je. 
Żle natomiast świadczy o zbadanych nagłówkach duża frekwencja wyrazów takich 
jak: sprawa, problem, temat, sytuacja, występującj^ch często jako podstawy roz
wlekłych związków opisowych. 

Uznając za słabość współczesnych nagłówków prasowych4 używanie rzeczowników 
zamiast czasowników na określenie czynności, warto tu wołania dydaktyków dzien
nikarstwa o dynamizm tytułu poprzeć wynikami badań psychologicznych. Otóż 
W. Szewczuk 34) wykazał, że w procesie rozumienia wypowiedzi punktem oparcia dla 
organizowania przez odbiorcę całostek znaczeniowych zdań są rzeczowniki w mia
nowniku. Nieobojętne więc dla szybkości i łatwości właściwej percepcji nagłówka 
jest to, czy ma on formę Wyjazd McNamary do Sajgonu, czy też McNamara wyjeżdża 
do Sajgonu, to znaczy czy „punktem oparcia" jest rzeczownik wizyta, czy rzeczow
nik McNamara 35). 

V 

Jedną z najbardziej podstawowych zasad dziennikarskiej twórczości jest ta, która 
wymaga, by wiadomość prasowa informująca o zdarzeniu zawierała odpowiedź na 
podstawowe pięć pytań: 1. kto lub co jest bohaterem danego zdarzenia? 2. gdzie 
ono zaszło? 3. kiedy? 4. dlaczego? i 5. jak? Skoro przyjęliśmy poprzednio, że nagłó
wek ma podsumowywać wiadomość, wolno nam uznać, że powinien on zawierać 
odpowiedzi na te z pięciu powyższych pytań, które dla danej wiadomości są najistot
niejsze. Jeśli lokalizacja zdarzenia jest szczególnie ważna, nagłówek powinien odpo
wiadać na pytanie gdzie? jeśli czas — nagłówek nie może go pominąć. Co więcej, na
leżałoby starać się, by te najistotniejsze elementy wiadomości znalazły się w nagłówku 
na pierwszym miejscu lub też by zostały wyodrębnione większą czcionką. 

Większość zbadanych nagłówków przestrzega tej zasady. Oczywiście nie chodzi tu 
Q jakąś obiektywną istotność informacyjną tych elementów, ale o elementy uznane 
przez redakcję za najistotniejsze. Dlatego też, choć teoretycznie rzecz biorąc wybór 
istotnych elementów zależy za każdym razem od innych czynników, wydaje się rzeczą 
przynajmniej do pewnego stopnia uzasadnioną zapytanie, jakie elementy wiadomo
ści uznawane są przez redakcje najczęściej za najistotniejsze. Odpowiada na to py
tanie tabelka na str. 46. Uwzględnia ona prócz poprzednio wymienionych pięciu ele
mentów elementy ilości i jakości, których osobne potraktowanie podyktowała ana
liza zbadanych nagłówków. 

S2) Por. T. M i c h a ł (j. w., s. 196): „Przy tak częstym używaniu i wielokrotnym powtarzaniu 
wyrazu nowy w dziennikach, stosowanego we wszystkich możliwych gramatycznych wariantach, 
ściera się jego właściwe, pobudzające znaczenie". 33) Nieliczne przymiotniki (w tym również nowy i nowoczesny), które pojawiają się w na
główkach, wskazują zwykle na wyjątkowość zdarzenia, przedmiotu czy stanu rzeczy będącego 
tematem wiadomości, пр.: największy, najtrudniejszy, pierwszy (w kraju), ostatni. u) W. S z e w c z u k : Badania eksperymentalne nad rozumieniem zdań. Zeszyty Naukowe UJ. 
Kraków 1960. S5) Na inny aspekt skłonności do nadużywania rzeczowników odsłownych zwrócił uwagę 
St. S z o b e r (Na straży języka. Warszawa 1937, s. 244): „Czasownik w formie słowa osobo
wego (...) konkretyzuje i uzmysławia właściwą sobie treść znaczeniową, opowiada bowiem 
o jakichś jednostkowych, realnych, faktycznie dokonanych czynnościach. Inaczej odsłowne rze
czowniki. Te mają zawsze znaczenie abstrakcyjne, bo oznaczają czynność w sposób ogólny poza 
granicami jakiegokolwiek miejsca i czasu. Ten sam abstrakcyjny charakter mają też zestawienia, 
w których te rzeczowniki tworzą podstawę znaczeniową". 
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Jak wynika z tablicy, 1072 zbadane nagłówki zawierają ogółem 2334 elementy in
formacyjne. Z tej liczby 1510 określa „bohatera" wiadomości, 430 wskazuje miejsce 
zdarzenia, 246 elementów odpowiada na pytanie jak?, 116 elementów na pytanie ile?, 
74 na pytanie dlaczego? oraz tylko 58 elementów na pytanie kiedy?. Pomijanie w na
główkach elementu czasu wedle dziennikarskiej dydaktyki jest rzeczą słuszną. 
„Sprawa »kiedy« z wyjątkiem szczególnych przypadków — piszą Garst i Bernstein — 
nie jest istotnym elementem w hedlajnie. Czas można przyjąć jako rzecz wiadomą; 
czytelnik spodziewa się, że poranna gazeta dostarcza mu wiadomości z dnia poprzed
niego, gazeta zaś popołudniowa mówi mu, co się wydarzyło w dniu bieżącym lub 
ostatniej nocy" 'ie). 

Ogromna większość zbadanych nagłówków spełnia swą podstawową funkcję, to 
znaczy lepiej lub gorzej informuje czytelnika o zdarzeniu, które jest treścią danego 
artykułu. Zdarzają się przecież — i to wcale niewyjątkowo — nagłówki funkcjonalnie 
nieodpowiednie. Najczęściej popełnia się dwa błędy: 

1. nagłówek jest zbyt ogólny; 
2. nagłówek przez pominięcie ważnego elementu zniekształca treść wiadomości. 
Oto przykłady uchybień pierwszego typu: 
Bandytyzm nie popłaca (wiadomość o zatrzymaniu przez MO trzech bandytów); 
Od tego zależą dobre wyniki ekonomiczne (z tekstu wiadomości wynika, że „od 

tego" znaczy: od postępu technicznego); 
Aż się robi cieplej (wiadomość o uruchomieniu ciepłowni); 
W Gdyni, mieście portowym... (wiadomość o zaostrzeniu walki z chuligaństwem 

w Gdyni). 
Klasycznym przykładem błędu drugiego typu jest nagłówek: 
Stanom Zjednoczonym trudno będzie znaleźć przyjaciół w Ameryce Łacińskiej 37). 

Z tekstu wiadomości wynika, że nagłówek jest cytatem z artykułu zamieszczonego 
w New York Herald Tribune, ale nie zostało to zaznaczone w nagłówku nawet cu
dzysłowem. A przecież przez powołanie się na autora amerykańskiego treść nagłówka 
stałaby się jeszcze bardziej wymowna. Pamiętali o tym autorzy dwóch innych na
główków: 

Polityka USA wobec Kuby okazała się bezskuteczna — stwierdza New York Times 
Sojusz dla postępu w śmiertelnym niebezpieczeństwie — stwierdza Evening Star. 

•'") R. E. G a r s t , T. M. B e r n s t e i n , j . w., s. loi). 
:l7) Niemal identyczny błąd wytyka ją au to rzy książki „Headl ines and Deadl ines" w nag łówku 

United States Is Going To Dogs (USA schodzą na psy). Czytelnik dopiero w tekście a r t yku łu 
mógł się dowiedzieć, że nagłówek s tanowi cytat z wypowiedzi jak iegoś pana Jonesa . 
(R. E. G a r s t , T. M. B e r n s t e i n , j . w., s. 140—141). 



Wykres frekwencji schematów składniowych 
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WNIOSKI 

Niniejszy artykuł ukazał schematy składniowe nagłówków we współcze
snych dziennikach polskich, co było jego głównym celem. Względną fre
kwencję tych schematów przedstawia dołączony wykres. Treść artykułu 
uzasadnia ponadto — zdaniem autora — następujące wnioski: 

1) Zbadane cztery dzienniki nie różnią się istotnie między sobą pod 
względem formy językowej nagłówków wiadomości38). 

2) Słownictwo nagłówków charakteryzuje się bardzo dużym odsetkiem 
wyrazów niezależnych od autora. Wśród ogółu wyrazów niezwykle wielki 
procent stanowią rzeczowniki, których przewaga ilościowa jest jednym 
z przejawów skłonności do stylu awerbalnego. Stosunkowo nieliczne przy
miotniki zwykle zwracają uwagę czytelnika na wyjątkowość zdarzenia 
opisywanego w tekście wiadomości. 

3) Wyodrębnianie członów nagłówka, a więc nadtytułu, tytułu zasadni
czego i podtytułu w praktyce częściej pełni funkcję dekoracyjną aniżeli 
intelektualną. W większości wypadków treść nadtytułów nie różni się od 
treści podtytułów. 

4) Jak wynika z analizy treści nagłówków, najczęściej informują one 
o miejscu zdarzenia, najrzadziej o czasie, co z teoretycznego punktu widze
nia jest rzeczą słuszną. 

5) Wadą części nagłówków jest ich statyczność, zbytnia ogólnikowość 
lub wykrzywiające treść pominięcie istotnego elementu wiadomości. 

Sl) Między nagłówkami zbadanych czterech gazet nie dałoby się nawet przy największych sta
raniach zestawić takich kontrastowych kolumn, jak to uczynił F. J. Mansfield w odniesieniu 
do dzienników: The Times i Daily Telegraph (patrz: The Complete Journalist, J. w., s. 167—180). 



MIECZYSŁAW INGLOT 

GŁÓWNE KIERUNKI EWOLUCJI 
POLSKIEGO CZASOPIŚMIENNICTWA 

ZIEM LITEWSKO-RUSKICH 
(Lata 1832—51) 

Artykuł ten jest streszczeniem obszernej pracy, dającej obraz 
polskiego ruchu czasopiśmienniczego w Petersburgu i tzw. za
chodnich guberniach, czyli na ziemiach litewsko-ruskich. 
Praca ta powstała w Katedrze Literatury Polskiej Uniwer
sytetu we Wrocławiu. Ponieważ „Zeszyty" pragną odzwier
ciedlić ogólnopolski dorobek badań nad prasą, udostępniamy 

artykułowi miejsce na naszych łamach. 

1. 

W latach 1832—1851 ukazywało się na terenie cesarstwa rosyjskiego (bez Króle
stwa) 14 polskich czasopism literackich. Były to kolejno: Bałamut Petersburski 
(1830—36); Tygodnik Petersburski (1830—56); Egida (Petersburg, 1833); Dziennik Mu
zyczny (Wilno, 1834) *); Wizerunki i Roztrząsania Naukowe (Wilno, 1834—1843); Świ
stek (Wilno, 1845) oraz — Athenauem (Wilno, 1841—1851); Rubon (Wilno, 1842—1849); 
Ondyna druskienickich wód (Grodno, 1844—1846); Pamiętniki Umysłowe (Wilno, 
1845—1846); Lud i Czas (Wilno, 1845); Gwiazda (Petersburg—Kijów, 1846—1849), 
a także dwa czasopisma Romualda Podbereskiego: Rocznik Literacki (Petersburg— 
Wilno, 1843—1849) i Pamiętnik Naukowo-Literacki (Wilno, 1849—1850). 

Oprócz czasopism ukazało się na ziemiach cesarstwa w omawianych latach szereg 
polskich noworoczników i zbiorów o nieokreślonym gatunkowo charakterze. Były to 
publikacje o tematyce literackiej jak Biruta, Bojan, Grosz Wdowi, Leviathan, Links-
mine, Niezabudka, Noworocznik Literacki, Pisma Rozmaite, Radegast, Rimenbranza, 
Rusałka oraz Znicz. 

Tak wyglądały faktyczne rozmiary polskiego ruchu czasopiśmienniczego na oma
wianych ziemiach. Zamierzenia twórców tego ruchu były jednak większe i powyższe 

') Mimo poszukiwań nie udało mi się dotrzeć do egzemplarzy tego czasopisma. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wyliczenie warto uzupełnić o listę czasopism i noworoczników (w Większości nie zna
nych historykom literatury), które nie wyszły poza stadium zgromadzenia materiałów 
rękopiśmiennych, przeważnie wskutek trudności stawianych przez cenzurę. Na owej 
liście znajdują się takie czasopisma i noworoczniki jak: Biblioteka dla dam, Gołąb, 
Goniec Damski, Kijowianin (określany także nazwą: Pismo zbiorowe Michała Gra
bowskiego); Kwestarz, Odeska gazeta literacka (po przeniesieniu się redaktora do 
Petersburga tytuł został zmieniony na Echo Newy); Ofiarnik Religijny; Niwa Ro
dzinna; Pamiętnik, zbiór prac literackich; Papuga Europejska; Pielgrzym; Podolanin; 
Przeglądnik Literatur Słowiańskich (późniejsza nazwa: Słowianin); Przegląd Na
ukowy; Teka Litwinek; Wiązki; Zorza Północna. Stanowią one aż 76% zrealizowa
nych pomysłów wydawniczych i cyfra ta mówi wiele o potencjalnych możliwościach 
omawianych lat w zakresie rozwijania polskiego ruchu czasopiśmienniczego.2) 

2. 

Lata 1832—1840 stanowiły okres, w którym w sposób szczególnie dotkliwy dawały 
się odczuć tragiczne skutki wypadków powstania listopadowego. W szczególności 
w tak zwanych zachodnich guberniach cesarstwa (głównie na Wileńszczyźnie i Ki-
jowszczyźnie), na ziemiach pozbawionych przez zaborców ośrodków polskiego ruchu 
umysłowego, w kraju ogołoconym z wielu wartościowych ludzi, nastąpiło ogólne obni
żenie poziomu wydawanych periodyków. -

W nowych warunkach społeczno-politycznych, na ziemiach litewsko-ruskich, po
dobnie jak w Królestwie:i) głowę podniosła reakcja. Kierownictwo ruchu czasopi-
śmienniczego objęli pisarze konserwatywni, w najlepszym razie konserwatywno-libe-
ralni. W tym czasie zjawiskiem najbardziej charakterystycznym jest wzrost wpływu 
byłych Szubrawców, a następnie także pisarzy powstającej koterii petersburskiej. 

W przedmowie do pierwszej części Wizerunków i Roztrząsań Naukowych, redakcja 
poświęciła wiele ciepłych słów Bałamutowi i Tygodnikowi Petersburskiemu, podkre
ślając swoją solidarność z tymi czasopismami, jako krzewiącymi oświatę i wpajają
cymi w umysły czytelników zamiłowanie do nauki oraz dobrych obyczajów.4) W roli 
redaktorów tych trzech czasopism, które w latach trzydziestych otwierały na ziemiach 
litewsko-ruskich nową kartę dziejów polskiego czasopiśmiennictwa literackiego, wy
stąpili dawni towarzysze spod znaku Szubrawców: Józef Sękowski, Józef Przecławski 
i Ignacy Szydłowski. Wilnianinem był również (nie wspomniany przez redakcję Wize
runków) współzałożyciel niegdyś Towarzystwa Antyszubrawskiego, Wincenty Zgier
ski, redaktor petersburskiej Egidy, czwartego pooswieceniowego organu literackiego 
lat trzydziestych. 

Wszyscy wymienieni tutaj inicjatorzy ruchu czasopiśmienniczego owych lat nawią
zywali w swoich periodykach do tradycji pooświeceniowej prasy wileńskiej sprzed 
r. 1830. Inaczej jednak będą te tradycje pojmować Przecławski i Sękowski, inaczej 
zaś Szydłowski i Zgierski. 

Zgodnie z programem dawnego Dziennika Wileńskiego, ambicją Tygodnika było 
trzymanie ręki na pulsie wydarzeń światowych i możliwie wszechstronna informacja 
o nowych zjawiskach politycznych oraz literackich. Przecławski należał do ludzi 
nowej epoki, którzy w imię własnego interesu materialnego, zdolni byli publikować 
w piśmie wszystko to, co interesowało czytelników, nawet wtedy, gdy chodziło o te
maty czy problemy obce ich przekonaniom ideowym. W mi*rę jak narastała fala 
reakcji popowstaniowej, redaktor, w zamian za poparcie udzielane mu przez władze, 
przekształcał swoje pismo w ugodowy, procarski organ polityczny. Z końcem lat 
30-tych i w latach 40-tych czołową rolę zaczęli w piśmie odgrywać pisarze-ziemianie, 
należący do skrajnie konserwatywnej grupy literacko-politycznej, tzw. koterii peters
burskiej. Pragnąc utrzymać swój stan posiadania na tzw. kresach, ludzie ci głoszą 
kult szlachecko-feudalnej przeszłości, odwołując się do konserwatywno-katolickiej 
części ziemiaństwa polskiego. Jako organ koterii będzie Tygodnik walczył w latach 
Wiosny Ludów z przejawami postępowej myśli, występującymi w niektórych publi
kacjach Athenaeum, głównie zaś na łamach Gwiazdy i Pamiętnika Naukowo-Lite-

2) Por . na ten t emat M. I n g l o t : Niezreal izowane p ro jek ty czasopism polskich ziem l i tew
sko-ruskich w latach 1832—1863, P race Li terackie , Wrocław 1964, t. VI. 

s) Por . M. S t r a s z e w s k a : Czasopisma l i terackie w Królestwie Po l sk im w latach 1832—48, 
Wrocław, 1953, cz. 1, s. 152. 

*) P rzemowa, Wizerunki, 1834, 1, s. VIII i IX. 
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rackiego. Po roku 1850, Tygodnik, opuszczony przez pisarzy koterii, którzy przenieśli 
się do Warszawy, nie odegra większej roli. 

Bałamut był czasopismem naśladującym Oświecenie główrnie w dziedzinie reform 
ekonomicznych i obyczajowych. Jednakże wszystkie te reformy pragnął redaktor 
pisma, podobnie jak Przecławski, podporządkować naczelnej idei politycznej: reali
zacji celów caratu w tak zwanych zachodnich guberniach. W odróżnieniu jednak od 
Tygodnika, Bałamut był przez osobę swojego redaktora związany z rosyjskimi czaso
pismami rządowymi, energicznie atakującymi tego typu arystokratyczne i szlacheckie 
przesądy stanowe, dla których nie było miejsca w absolutystycznym państwie. 
W oparciu o taką orientację polityczną powstało w piśmie wiele interesujących pu
blikacji satyrycznych i artykułów nawołujących do ekonomicznego uzdrowienia 
gospodarki szlacheckiej, apelujących do polskiego czytelnika na Litwie i Żmudzi. 
Czytelnik ten, przeważnie ciemny, nieoświecony i źle gospodarujący szlachcic, był 
jednak zarazem zagorzałym katolikiem i patriotą. Takiemu czytelnikowi nie odpo
wiadał oświeceniowy racjonalizm i polityczny oportunizm Bałamuta. Tu tkwiła przy
czyna szybkiego stosunkowo upadku pisma.5) 

Program Wizerunków zwracał się do czytelnika oświeconego i rozumiejącego ko
nieczność oświaty wszechstronnej, ale służącej przede wszystkim celom własnego 
rozwoju umysłowego — wewnętrznemu doskonaleniu się moralnemu i intelektual
nemu. Czasopismo zamierzało najwięcej miejsca poświęcić publikacji przekładów 
z prac naukowych pisarzy zagranicznych. Wiadomości krajowe i o „rzeczach krajo
wych" miały zajmować stosunkowo mało miejsca. Redakcja wychodziła z założenia, 
że w kulturze polskiej panowały nieuctwo i całkowity marazm. Dlatego też czytel
nika polskiego zamierzano wychowywać przy pomocy obcych nauczycieli, kładąc 
przy tym nacisk na artykuły o poważnej treści i pogardliwie wyrażając się o lite
raturze. 

W polistopadowych latach szczególnie żywej pamięci o utraconej niepodległości, 
program proponowany przez redakcję Wizerunków był nie do przyjęcia. Rozbudzo
nym aspiracjom narodowym nie mogły odpowiadać poglądy wywyższające obcą 
naukę i obcą problematykę. Rozbudzonemu przez romantyzm zamiłowaniu do lite
ratury pięknej nie mogło ponadto przypaść do smaku twierdzenie o wyższości wiedzy 
nad literaturą. 

Ulegając życzeniom czytelników zapowiedział Szydłowski w r. 1836 pewne zmiany 
w programie pisma. Ogólnie rzecz biorąc polegały one na powiększeniu ilości publi
kacji oryginalnych, w tym zaś poświęconych sprawom krajowym. Zmiany objęły 
głównie, chociaż w stopniu nie jednakowym dział literatury, religii i historii. Z tym, 
że odwrót Wizerunków od idei oświeceniowego „kosmopolityzmu", w stronę historii 
i zainteresowań regionalnych odbywał się pod sztandarami idei identycznych z po
glądami koterii. 

Nie był to jednak odwrót dosyć sprawny jak na wymagania ówczesnych czytel
ników. Woleli oni czytać romantyczne noworoczniki, a następnie porzucili Wizerunki 
dla Athenaeum. Walcząc zajadle najpierw z noworocznikami, a potem z Athenaeum, 
Szydłowski skapitulował i pismo przestało się ukazywać. 

Wydawca Egidy był maniakiem i grafomanem, nazywającym siebie de Ciechano
wiec Zgiersky lub też hr Kiszka-Zgierski. Swoje czasopismo wydawał w Petersburgu, 
w trzech językach, polskim, włoskim i francuskim, zaśmiecając jego łamy wyłącznie 
niemal swoimi płodami-odami oraz sielankami, pisanymi w duchu pseudoklasycznym. 
Pismo miało krótki żywot (1 nr ukazał się 1 I, nr 7 i ostatni — 1 V) i upadła z braku 
funduszów. 

Wyjątkowo spóźnionym kontynuatorem pooświeceniowego piśmiennictwa był Świ
stek Józefa Krzeczkowskiego, którego trzy zeszyty (A, B, C) ukazały się w Wilnie, 
w r. 1845. W Świstku ukazywały się publikacje o otwarcie oświeceniowej tendencji 
jak np. „Pan Budowniczy", wzorowany na powieści Michała Krajewskiego „Wojciech 
Zdarzyński". Naśladując takich pooświeceniowych pisarzy jak Fredro, Skarbek czy 
Jędrzej Śniadecki, redakcja pisemka publikowała także utwory ukazujące obrazki 
z miejskiego bruku. I w Świstku jednak na plan pierwszy wysuwają się zaintereso
wania sprawami „kraju i ludu". Z tym, że Krzeczkowski, były redaktor postępowych 
romantycznych noworoczników, inaczej niż koteria i jej sympatycy rozumiał związek 

5) Na t emat Bałamuta por. M. Inglot : Bałamut Petersburski 1830—1836, Zarys monograf i i cza
sopisma, Wrocław 1962. P r a c a była recenzowana w Zeszytach Prasoznawczych, r. 1963, z. 1/2. 

4* 
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ze sprawami narodu. „Pańskie narowy" czy „Szczególna przedaż" — to utwory, 
w których Krzcczkowski, podobnie jak w satyrze politycznej „Pieśń o królu 
Ćwieczku", stanie z demokratyczną żarliwością w obronie godności pańszczyźnianego 
chłopa. 

Postępowy charakter utworów publikowanych w Świstku nie przypadł do smaku 
krytykom koterii. Na lamach Tygodnika ukazała się niezwykle ostra recenzja tego 
pisemka, pióra Przecławskiego, mająca najwyraźniej charakter donosu. W rezultacie 
cenzura carska nie udzieliła Krzeczkowskiemu pozwolenia na wydanie gotowego do 
druku, czwartego zeszytu i Świstek przestał się ukazywać.'") 

Ale działo się to dopiero w roku 1045. Lata trzydzieste, w których ukazywała się 
zasadnicza większość omawianych przez nas powyżej czasopism, były latami powol
nej odbudowy życia kulturalnego, prowadzonej pod kierownictwem i przy dominacji 
elementów umiarkowanych i konserwatywnych. Stąd też brak w tym okresie wię
kszych sporów ideowych. Jedynie na łamach noworoczników powstają pewne za
lążki późniejszej opozycji wobec poglądów zachowawczych. Istotną cechą polityki 
redakcyjnej był umiarkowany eklektyzm; główną tendencją rozwojową — wzrost za
interesowań historią i życiem współczesnym ziem „kresowych". 

Hasło eklektyzmu, zrodzone w owych latach żmudnej pracy nad rekonstrukcją pol
skiego życia umysłowego na ziemiach litewsko-ruskiçh, nie straci również na swej 
aktualności w latach czterdziestych. Ale wtedy już nie będzie ono dominować. 

3. 

W latach czterdziestych ukazało się na ziemiach litewrsko-ruskich osiem czasopism 
polskich: Athenaeum, Gwiazda, Lud i Czas, Ondyna, Pamiętniki Umysłowe, Pa
miętnik Naukowo-Literacki, Rocznik Literacki oraz Rubon. Pod względem prawno-
-wydawniczym były to tzw. pisma zbiorowe. 

Pismo zbiorowe, to typ wydawnictwa, na którego powstanie złożyły się trzy różne 
czynniki, określające ostatecznie zarówno jego treść jak i formę. Z jednej strony 
stanowiło ono próbę przeniesienia na grunt polski znanego na Zachodzie przeglądu 
naukowego typu Revue de deux Mondes. Podobnie jak w wielkich przeglądach euro
pejskich, a u nas w Bibliotece Warszawskiej, ambicją kresowego pisma zbiorowego 
była naukowa interpretacja zjawisk zachodzących w życiu. 

Z tym jednak (będzie to drugi czynnik decydujący o wyglądzie „kresowych" pism 
zbiorowych), że nasze czasopisma faworyzowały wyraźnie problematykę literacką. 
Athenaeum7), Rubon czy Ondyna, to tytuły-symbole, na podstawie których można 
było wyznaczyć przynależność danego czasopisma do określonej epoki historyczno-li
terackiej. Nic dziwnego. Są to czasopisma zrodzone w epoce, w której literatura 
dominowała nad innymi dziedzinami życia w sposób nie spotykany nigdy przedtem 
ani potem. Są to dalej czasopisma redagowane w ogromnej większości przez pisarzy 
i działające w oparciu o współpracowników-literatow. Pod tym względenj będą zresztą 
pisma zbiorowe w pewnej mierze kontynuować tradycje takich noworoczników lat 
trzydziestych, jak Rusałka Aleksandra Grozy czy Znicz Józefa Krzeczkowskiego. 

Trzecim czynnikiem, który zdecyduje nie tylko o kształcie pism zbiorowych, ale 
o ich dominacji w prasie polskiej na ziemiach litewsko-ruskich są rozporządzenia 
cenzury. Władze nie wydawały z reguły Polakom nowych pozwoleń na wydawanie 
czasopism w ścisłym tego słowa znaczeniu. Można było natomiast uzyskać pozwole
nie na wydawanie tzw. „zborników". Rozporządzenia cenzury ściśle określały prawa 
przysługujące wydawcom owych „zborników" czyli pism zbiorowch8) i wyodręb
niały je wyraźnie od innych publikacji prasowych. Po pierwsze pisma zbiorowe były 
wprawdzie wydawnictwami ciągłymi ale nie periodycznymi. Musiały się ukazywać 
w terminach nieokreślonych. Na każdy tom wydawca musiał uzyskiwać osobne po
zwolenie cenzury. Nie można było w pismach zbiorowych podawać informacji o wy
darzeniach bieżących. Szczególnie surowo zakazywała cenzura prowadzenia działu 
recenzji i bibliografii. Zabraniano polemik. O zagadnieniach literackich można było 

6) Na temat Świstka por. M. Inglot: Świstek wileński Józefa Krzeczkowskiego, Prace Literac
kie, Wrocław, 1962, t. III. 

7) Taką nazwę nosiło czasopismo wydawane u schyłku XVIII wieku przez Fryderyka Szlegla, 
jednego z najwybitniejszych teoretyków niemieckiego romantyzmu. 

") Czasami obok nazwy: „pismo zbiorowe" występować będzie określenie: „zbiór prac lite
rackich", bądź też „książka składkowa". 
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w piśmie zbiorowym mówić tylko z perspektywy pewnego czasu i w sposób synte-
tyczno-naukowy.9) 

W sumie pismo zbiorowe było w latach czterdziestych typem czasopisma nie
periodycznego ale ciągłego. Od czasopism w ścisłym tego słowa znaczeniu różniło 
się swą „nieperiodycznością" i brakiem szeregu wymienionych powyżej uprawnień. 
Od noworoczników różniło się z kolei z góry założoną, chociaż względną, ciągłością 
cyklu wydawniczego, przewagą materiałów naukowych nad beletrystyką czy poezją 
i wreszcie układem materiału, redagowanego wedle ściśle określonych działów. 

Lata 40-te zaczynały się w historii naszych czasopism jeszcze pod starymi hasłami 
skupienia wszystkich sił w dziele odbudowy i rozbudowy polskiego ruchu umysło
wego. Znamienny był pod tym względem prospekt na I oddział Athenaeum, w któ
rym Kraszewski zapraszał do współpracy wszystkich niemal wybitniejszych pisarzy 
z całego kraju. Redaktor Athenaeum, a częściowo również Kazimierz Bujnicki w Ru-
bonie, Albert Danielecki i Ksawery Wolfgang w Ondynie czy January Filipowicz 
w Ludzie i Czasie, mniemali, że w obliczu tak nakreślonego celu zniknie „przeszkoda" 
w postaci różnic ideowych. We wspomnianych pismach starano się kłaść duży nacisk 
na rzetelną, naukową informację o przejawach krajowego życia umysłowego w dzie
dzinie historii, literatury, filozofii, medycyny czy rolnictwa, otwierając łamy cza
sopism niemal wyłącznie dla twórczości rodzimej. „Seientyzm" wspomnianych pism 
zbiorowych różnił się jednak zasadniczo od oświeceniowego encyklopedyzmu pierw
szych lat Wizerunków, chociaż tradycyjnie apelował do rozsądku, moralności i pa
triotyzmu szlachcica-ziemianina. Różnił się najpierw dlatego, że, jak wspomnieliśmy, 
redaktorzy pism zbiorowych faworyzowali rodzimą twórczość i rodzimą tematykę. 
Po drugie dlatego, że realizując hasła historyzmu i regionalizmu, popierali głównie 
badania nad przeszłością Polski oraz utwory o tematyce regionalnej. Literatura i hi
storia były ich zdaniem tymi dziedzinami, którym można było z zaufaniem powie
rzyć straż u drzwi „narodowego pamiątek kościoła", jakim stała się dla nich Ojczyzna 
pod zaborami. 

W większości wspomnianych pism zbiorowych zafascynowanie historią, szczególnie 
zaś dziejami wielkości dawnej Polski, miało konserwatywną wymowę ideową. Kre
sowi szlachcice polscy, którym przyszło kierować redakcjami owych czasopism, jak 
Bujnicki, Danielecki czy Kraszewski, zdawali sobie sprawę, że wielkość ta minęła. 
Umieli oni w wielu wypadkach dostrzec przyczyny, które zadecydowały o upadku 
Rzeczypospolitej, a przyczyn tych szukali nie gdzie indziej, lecz w wadach szlachec
kich. Co więcej, dostrzegali oni trwałość i aktualność owych wad. Krytycyzm zawarty 
w owych obserwacjach zrodził (podobnie jak niegdyś na łamach Bałamuta) wiele 
wartościowych rozpraw i szereg interesujących utworów. Ale naszych ziemiańskich 
redaktorów nie opuszczała przy tym do końca wiara w szlachtę, jako w siłę kierującą 
nadal losami Polski. Wiarę tę podtrzymywała w nich lektura utworów i rozpraw 
pisanych przez ludzi koterii. Jak wskazuje przykład Kraszewskiego, byli oni tych 
publikacji wyznawcami nie zawsze wprawdzie konsekwentnymi, ale bardzo stałymi. 

Rozpatrując dzieje Athenaeum w latach 1841—51, wypadnie stwierdzić, że pismo 
Kraszewskiego realizowało swój oświatowo-eklektyczny program z dużą niekonse
kwencją. Niewątpliwą zasługą pisma było otwieranie coraz to nowych działów po
święconych rożnym dziedzinom wiedzy. Kraszewski otwierał szeroko łamy czasopisma 
przed debiutantami, a odkrycie talentu Syrokomli było niewątpliwie poważnym osią
gnięciem Athenaeum w omawianych latach. 

Prowadząc pismo przez burzliwe lata czterdzieste, w ogniu krytyki zarówno 
z prawa jak i z lewa, nie unikał Kraszewski poruszania problemów ważnych i dla 
tego okresu istotnych. Pismo podjęło rzeczową dyskusję nad filozofią Hegla, nad 
sztuką, czy nad twórczością Rzewuskiego i starając się trzymać zawsze rękę na pulsie 
wydarzeń, włączało swój glos do dyskusji nad sprawą chłopską. („Historia Sawki" 
Kraszewskiego czv ..Rywale"' Syrokomli). Sposób podchodzenia do omawianych pro
blemów świadczył jednak o tym. że w miarę zbliżania się do przedwiośnia roku 1848, 
Athenaeum — eklektyczne w lalach 1841—44, nie ukrywające w latach 1845—1846 
swojego niechętnego stanowiska wobec koterii, a nawet próbujące walczyć z niektó
rymi jej poglądami, zaczęło się wycofywać z względnie postępowych pozycji, kapi
tulując przed żądaniami j groźbami konserwatystów. Miejsce ciekawych rozważań 
filozoficznych zajmują maksymy domorosłych, „katolickich" filozofów szlacheckich, 

) Por. Предложение министра народного просвещения Московскому Цензурному Коми
тету от 23. IX. 1841, tekst w: П. M. Федиенко, Материали з истории украипьский журнали
стики, Kijów, 1959, s. 334—332. 
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a po „Rywalach" ukazuje się prawowierna gawęda „Chodyka" i- bogobojne powieści 
Pługa. W zaciętej początkowo dyskusji nad „Listopadem", ostatnie słowo oddaje 
Kraszewski Henrykowi Rzewuskiemu, a w sporze o postępową powieść francuską 
(głównie na temat utworów E. Sue), wypowiada się Kraszewski po myśli innego 
członka koterii, Michała Grabowskiego — przeciw sądom postępowej krytyki, powsta
jącej głównie na łamach kijowskiej Gwiazdy. 

Program Athenaeum, a także Ondyny, Pamiętników Umysłowych czy Rubona, 
ulegający mniej lub więcej konsekwentnie wpływom poglądów koterii, był ponadto 
(i w związku z tym) jak już wspominaliśmy, adresowany do szlachcica-ziemianina. 
W tak określonym adresie czytelniczym kryły się jednak zarodki kryzysu owych cza
sopism. Czytelnik ziemiański, potencjalny odbiorca pism zbiorowych (jak wykazuje 
analiza list prenumeratorów — odbiorca wyjątkowo niestały), zasklepiał się w ob
skurantyzmie i konserwatyzmie i nie zainteresowany w zdobywaniu wiedzy był 
jednocześnie gorliwym sympatykiem pisarzy francuskich, których romanse dostar
czały mu (niezależnie od postępowej treści) żywej i podniecającej lektury, jakże przy
datnej w jego bezczynnym i wygodnym życiu kresowego dziedzica. A tego typu „kom
promitującym" upodobaniom nie mogli znów wyjść naprzeciw szlacheccy kazno
dzieje na łamach pism zbiorowych, mimo niedwuznacznej zachęty wielu ze swoich 
czytelników. 

Dopiero ludziom Gwiazdy i Pamiętnika Naukowo-Literackiego udało się przezwy
ciężyć eklektyzm ideowy. Czasopisma te stały się organami postępowej opozycji wobec 
poglądów panujących na ziemiach wschodnich w latach 1838—1845, a głoszonych 
przez koterię. Powstały one w atmosferze nadziei towarzyszącej okresowi Wiosny 
Ludów. Wiązały one swoje nadzieje z radykalnymi elementami społeczeństwa pol
skiego, z drobną szlachtą i inteligencją — gorliwą, wierną i stałą kategorią czytel
ników. 

Zadania, jakie stanęły przed młodymi redaktorami: Zenonem Fischern, synem drob
nego szlachcica, a następnie sekretarzem w kancelarii marszałkowskiej (pseudo Ta
deusz Padalica), Jakubem Jurkiewiczem (pseudo Benedykt Dołęga), guwernerem, 
a następnie również urzędnikiem, Antonim Marcinkowskim (pseudo Albert Gryf 
i Antoni Nowosielski), studentem Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie, oraz 
ściśle z nimi od r. 1846 współpracującym Podbereskim, nieskończonym studentem 
i zawodowym wydawcą oraz charakter środowiska czytelniczego, w infieniu którego 
występowali — zdecydowały o daleko idącym nowatorstwie form wydawniczych 
i publicystycznych w obu wydawanych przez nich czasopismach. Gwiazda i Pamiętnik 
były, podobnie jak wszystkie inne ówczesne czasopisma polskie na omawianych zie
miach, pismami zbiorowymi. Nie przypominały one jednak w niczym przeglądowej 
encyklopedii naukowo-literackiej, typu Athenaeum czy Rubona. Młodzi redaktorzy, 
pełni pogardy dla antykwarycznego stosunku do przeszłości, główną uwagę zwrócili 
na publicystykę literacko-filozoficzną, poświęconą zagadnieniom współczesnym, po
dawaną w popularnych formach gawędy czy listu. Redaktorom tych czasopism przy
świecały podobne idee, co Edwardowi Dembowskiemu, który krytykując eklektyczny 
program Biblioteki Warszawskiej pisał, że zadaniem „pisma czasowego" jest: „Spra
wić postęp w dziedzinach umysłowych — rozszerzać obszar dzisiejszych wyobrażeń 
posuwaniem ich ciągle, coraz dalej a dalej — rozwijać wszystkie umiejętności po
stępowo i samodzielnie, zastosować wszystkie nauki i wiadomości nie naśladowniczo, 
nie tylko zgodnie z dążeniami ludów oświeconych, lecz samorodnie, właściwie nam 
samym, z takim podobieństwem urzeczywistnienia prawd podanych, aby natychmiast 
można widzieć je upowszechnionymi w masie..." 10) 

Nauka stała się bowiem dla młodych jedynie środkiem wiodącym do celu, a nie 
celem samym w sobie, jak to było w pozostałych pismach zbiorowych. Gwiazda 
i Pamiętnik przekształciły się w dyskusyjne kluby młodych zapaleńców, pragnących 
porwać swoich czytelników do walki o realizację demokratycznych idei społeczno-po
litycznych, do walki z określonymi ludźmi i określonymi instytucjami. 

To znaczy z koterią, skupioną wokół Tygodnika. W oparciu o postępową myśl 
polskich heglistów, z Dembowskim na czele, czy o poglądy filozoficzne Wissariona 
Bielińskiego, walczyli młodzi w pierwszym rzędzie z tzw. filozofią katolicką, przesą
dami stanowymi i reliktami feudalizmu. Odważnie demaskowali haniebną rolę, jaką 
odegrała magneteria polska w epoce rozbiorów. Programowi literackiemu kote-

I0) N. Wróblewski (E. Dembowski): Biblioteka Warszawska z roku 1841 i 1842, Przegląd Nau
kowy 1843, 1, s. 104 i 105 (Autorstwo Dembowskiego ustalił Bogdan Zakrzewski). 
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ryjnych wielbicieli utworów historycznych Rzewuskiego, przedstawiali postępową 
powieść francuską, ukazującą aktualne konflikty społeczne. 

Polityczna aktywność Gwiazdy, Pamiętnika, a także ostatniego tomu Rocznika Li
terackiego (poprzednie hołdowały eklektyzmowi), oraz niesłychana popularność tych 
czasopism, uprzytomniły redaktorom Atheaneum i Rubona (bo tylko te dwa pisma 
będą wtedy wchodzić w rachubę), że walka ideowa, a nie jedność umysłów, stała 
się w okresie Wiosny Ludów czynnikiem dominującym. Rezygnują oni tedy z neu
tralności i mniej lub więcej otwarcie łącząc się z koterią, występują przeciw ideom 
głoszonym przez młodych. 

4. 

Zanim przystąpimy do końcowego etapu niniejszego artykułu, tzn. do ukazania 
przyczyn upadku ruchu czasopismienniczego ziem litewsko-ruskich, przyjdzie nam 
na chwilę zastanowić się nad warunkami, w których przyszło pracować redaktorom 
omawianych pism. Tym bardziej, że zadecydują one w poważnym stopniu o zamknię
ciu działalności Athenaeum czy Rubona. 

Praca Kraszewskich i Bujnickich była z wielu powodów pracą niezmiernie trudną. 
Czasopisma swoje redagowali oni samotnie, w odległości dziesiątków mil od miejsca 
druku, a zarazem od ośrodka informacji o nowych zjawiskach życia kulturalnego 
jakim, mimo represji politycznych pozostało nadal Wilno, głównie dzięki licznym 
księgarniom. Co zaś smutniejsze, nie redagowanie czasopism, lecz gospodarka fol
warczna była dla nich głównym źródłem utrzymania. Liczne i kłopotliwe zajęcia 
gospodarskie na ogół ujemnie odbijały się na sprawności intelektualnej naszych zie
miańskich pisarzy. 

Z tego też względu godnym podziwu był wszechstronny wysiłek i trud Kraszew
skiego, redaktora, pisarza, współpracownika wszystkich niemal omawianych przez 
nas czasopism, sumiennego korespondenta niezliczonej ilości piszących, gorliwego 
czytelnika, który zawsze trzymał rękę na pulsie wydarzeń kulturalnych w kraju 
i za granicą, a wreszcie gospodarza w Gródku, potem w Hubinie. 

Trud polskich redaktorów na ziemiach litewsko-ruskich był pracą niemalże syzy
fową także z powodu dotkliwego braku współpracowników. „Ludzi poważnych, wy
kształconych gruntownie, silnie, uczonych głęboko, kochających pracę, sumiennych, 
było nader mało... dobrych a serdecznych bez liku... encyklopedystów, polihistorów, 
ludzi uniwersalnych tysiącami. Ale gdy przyszła na stół kwestia wymagająca wiado
mości głębszych, studiów wytrawnych, brak ludzi dawał się czuć niezmierny" ") , 
pisał po latach Kraszewski. 

Z trudnościami wynikającymi z braku współpracowników borykały się także pisma 
młodych. Na niedostatek piszących skarżył się Podbereski w przedmowie do Rocz
nika Literackiego na r. 1849. A Żeligowski stwierdzał melancholijnie na łamach 
Pamiętnika: „Dorywcze, przez grzeczność literacką nadsyłane artykuły nigdy ani 
trwałości ani dobroci pismu zapewnić nie mogą." 12) 

„Przez grzeczność" — bo praca w czasopismach była pracą bezinteresowną. Kra
szewski otrzymywał wprawdzie od Glücksberga, pierwszego nakładcy i wydawcy 
Athenaeum w latach 1841—48, zapłatę w wysokości 100 dukatów (2000 zł) rocznie, 
ale wkład jego pracy był niepomiernie wyższy. W latach 1849—51, kiedy wydawcą 
Athenaeum został Zawadzki, pismo nie tylko że nie przynosiło żadnych korzyści, 
lecz narażało pisarza na straty finansowe. Podobnie było z R,ubonem czy Ondyną, 
gdzie pieniądze uzyskane ze sprzedaży z trudem pokrywały koszta druku, co stało 
się zasadniczą przyczyną upadku wymienionych czasopism. Wydawanie Gwiazdy 
przynosiło pewne dochody, ale redaktorzy przeznaczali je wspaniałomyślnie na od
budowę kościółka w Niemeczynie. Tylko Podbereski, jedyny wydawca i redaktor 
zawodowy, wydawał swoje czasopisma z myślą o zysku, co też nie przyzwyczajona 
opinia społeczna miała mu bardzo za złe.13) 

Cenę sprzedażną czasopisma wyznaczał sam redaktor w porozumieniu z księgarzem, 
który wyjątkowo tylko był nakładcą, zawsze natomiast drukarzem-wy dawcą i po-

•") Bolesławita (J. I. Kraszewski): Dziennikarstwo, Rachunki z r. 1866, Poznań 1867, s. 164. 
2) E. Żeligowski: Korespondencja literacka, Pamiętnik Naukowo-Literacki, 1850, t. II, s. 114. 
3) Por. na ten temat szerzej: M. Inglot: Poglądy J. I. Kraszewskiego na materialne podstawy 

zawodu pisarskiego w latach 1830—18G3, Zeszyty Prasoznawcze 1964, 1. 
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dawał ją do wiadomości prenumeratorów na grubo przed ukazaniem się 1 tomu 
wydawnictwa. Czynił to za pośrednictwem już istniejących czasopism, przez wyda
wane osobno prospekty, bądź też przez specjalnie w tym celu wypuszczane tzw. bilety 
prenumeracyjne. Rozprowadzeniem biletów i zbiorem prenumeraty zajmowali się: 
księgarze, a czasami zaś sami redaktorzy przy pomocy swoich przyjaciół, tzw. kolek
torów, wielce w niektórych czasopismach za to honorowanych i wymienianych na 
czołowych miejscach listy prenumeratorów, publikowanej w niektórych czasopismach. 
Prenumeratę przyjmowała także poczta. Często te wszystkie formy stosowane były 
łącznie. Możliwość szybkiego zebrania odpowiedniej ilości prenumeratorów miała 
bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla wydawców nie ziemiańskich. Dla 
Krzeczkowskiego, Podbereskiego czy Jurkiewicza suma zebrana w ten sposób stano
wiła kapitał, umożliwiający druk. 

Kolportażem prospektów, a następnie organizacją sprzedaży, zajmowali się księ
garze-wy dawcy i redaktorzy, przy pomocy kolektorów. W każdym prospekcie znaj
dowała się na ogół obszerna informacja o sposobie odbierania zaprenumerowanych 
egzemplarzy, bądź też o możliwości kupna czasopislma poza prenumeratą, przy czym 
w tym ostatnim wypadku cena była nieco wyższa. Często różnicowano cenę również 
ze względu na: 1) rodzaj prenumerowanego egzemplarza (np. ozdobny i oprawny 
w płótna Rocznik Literacki kosztował odpowiednio drożej), 2) ilość zaprenumerowa
nych egzemplarzy (udzielano rabatu przy prenumeracie 10 egzemplarzy — np. Pod-
bereski ofiarowywał kolektorom za każde 10 sprzedanych biletów prenumeracyjnych 
bezpłatny egzemplarz pisma), 3) czasokres prenumeraty. (Prenumerata roczna była 
na ogół dużo niższa, niż, proporcjonalnie, cena egzemplarza pojedynczego. Np. 
cena za sześć kolejnych tomików Wizerunków w prenumeracie wynosiła ok. 16 zł, 
pojedynczy tomik kosztował 3 zł i 10 gr. Tyleż kosztował pojedynczy zeszyt Świstka, 
z tym, że 10 numerów kosztować miało już tylko 20 zł). » 

Niejednolity był podział czasopism na jednostki chronologiczne, a raczej kompo
zycyjne, bo z chronologią nie zawsze mogło być najlepiej. W Bałamucie i w Tygod
niku obowiązywał podział na numery i roczniki. W Tygodniku ponadto na półrocz-
niki. Wizerunki dzieliły się na tomy, zwane także częściami i na poczty, czyli serie, 
zawierające niejednakową ilość tomów (12 lub 24).Athenaeum dzieliło się na tomy, 
oddziały i szeregi, przy czym każdy oddział składał się z 6 tomów, które miały się 
ukazać w przeciągu roku, a szereg obejmował parę lat. Rubon dzielił się na tomy i se
rie, przy czym na każdą serię przypadało 2 tomy, ukazujące się w zasadzie w ciągu 
roku. Jeden rocznik Ondyny składał się z 8 zeszytów, miesięczników. Świstek uka
zywał się w „poszytach" oznaczanych literami. Gwiazda była rocznikiem. W Pamięt
niku, jak pisał Podbereski: „Trzy zeszyty składają tom jeden, zeszytów sześć czyli 
tomów dwa stanowią poczet czyli oddział roczny, który ukończy się przed rokiem." 14) 

W zakresie stosunków między redaktorem a współpracownikami panowały różne 
obyczaje. Piszę obyczaje, bo sprawy te, jak i większość spraw związanych z organi
zacją wydawnictwa prasowego, tam gdzie w grę nie wchodziły interesy cenzury czy 
poczty, były regulowane na zasadzie prawa zwyczajowego. Charakterystycznym 
w tym względzie był fakt, że umowa między Kraszewskim a Glücksbergiem wyzna
czała na arbitra w wypadkach spornych osobę prywatną, mianowicie Leona Borow
skiego. O ludzi o nazwiskach znanych zabiegał sam redaktor, zapraszając ich w pro
spekcie do współpracy. Za nadsyłane artykuły, jak wiemy, nie płacił, ale odwdzię
czał się z kolei nadsyłaniem swoich prac do czasopism redagowanych bądź wspiera
nych przez swoich współpracowników. Pisarzy młodych rekomendowali znani i uznani, 
bądź też księgarze, utrzymujący stosunki z redaktorem. Na adres księgarzy wpływały 
też niejednokrotnie rękopisy rozmaitych autorów. Wydawcy przekazywali je redakto
rowi, czasem ze swoją opinią. Bywało też, że początkujący autor rekomendował się 
sam, wypisując do redaktora sążniste epistoły, do których dołączone były utwory. 

Nadesłany rękopis traktował redaktor jako swoją własność i uważał się za upraw
nionego do dokonywania dowolnych poprawek. Autorzy musieli zresztą zostawiać 
redaktorowi wolną rękę, ponieważ nigdy nie było wiadoma jakich zmian zażąda cen
zura. A czas i pieniądze nie pozwalały na ponowne odsyłanie rękopisu autorowi. 
Zdawał sobie z tego sprawę Kraszewski i w umowie wydawniczej upoważnił Glücks-
berga do przekazywania zdefektowanych przez cenzurę rękopisów do poprawy wy
branym pisarzom wileńskim. 

14) R. Podbereski: Pamiętnik Naukowo-Literacki [Prospekt], Tyg. Petersburski, 1849, nr 65, 
s. 411 i 412. 
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Z rękopisami niewykorzystanymi postępowano różnie. Przecławski uważał, że nie 
jest zobowiązany do odsyłania ich autorom. Kraszewski starał się je odsyłać, gdyż 
często rękopis nie mógł się ukazać drukiem nie z winy autora. Athenaeum, jako 
jedyne (jak się orientujemy) czasopismo stosowało także praktykę przesyłania auto
rom większych publikacji (wyłącznie utworów beletrystycznych) bezpłatnych nad
bitek ich prac. 

Dwie były przyczyny upadku polskiego ruchu czasopiśmienniczego na ziemiach 
litewsko-ruskich: działalność cenzury i zbyt tradycyjna, nie nadążająca za wymaga
niami czytelników forma, w której ów ruch się przejawiał. Warto przypomnieć, że 
na tę formę niebagatelny wpływ miały również przepisy cenzury. 

Obfitujący w wypadki rok 1848 przyniósł za sobą wzrost zapotrzebowania na cza
sopisma szybko i sprawnie informujące o współczesnych wydarzeniach politycznych. 
Zrozumieli to stosunkowo wnet młodzi redaktorzy, zapełniając łamy redagowanych 
przez siebie czasopism artykułami o tematyce współczesnej. Jurkiewicz podjął po
nadto starania o przekształcenie Gwiazdy w półrocznik, oraz postanowił wydawać 
dodatek do tego pisma pt. Czytelnia Gwiazdy. Podbereski zaczął wydawać czasopismo 
o dużej (jak na stosunki „kresowe") częstotliwości ukazywania się. 

Wszystkie te wysiłki udaremniła cenzura. Na skutek donosu koterii wydaje ona 
w r. 1850 zakaz wydawania Gwiazdy. Daremne okazują się próby ominięcia tego za
kazu przez zmianę nazwy pisma. Jeszcze surowiej obeszły się władze z Pamiętni
kiem. Ostatni, przygotowywany do druku w Warszawie zeszyt pisma został z po
czątkiem roku 1851 skonfiskowany, a Podbereskiego aresztowano pod zarzutem kon
taktów z emigracyjnym Towarzystwem Demokratycznym Polskim oraz skazano na 
zesłanie. 

Jak wiadomo, Kraszewski i Bujnicki, pod naciskiem koterii, "a także z obawy przed 
cenzurą zareagowali na wypadki r. 1848 wyraźnym zwrotem na prawo. Tego rodzaju 
orientacja ideowa nie sprzyjała nowatorstwu formalnemu i kształt wydawniczy 
Athenaeum oraz Rubona pozostał bez zmian. Gdy zaś listy czytelników domagały się 
wprowadzenia reform, Kraszewski w wypowiedziach odredakcyjnych po dawnemu 
karcił publiczność i, (tak jak to było w epoce Monitora), zarzucał jej: nieuctwo, ma
razm i pogoń za łatwą i lekką lekturą. Prenumerata Athenaeum w latach 1850—1851 
spadała bardzo gwałtownie i Kraszewski, nękany kłopotami finansowymi oraz bra
kiem właściwych współpracowników, borykający się samotnie z pracami redakcyj
nymi, zniechęcony obojętnością czytelników — przestał wydawać swoje pismo. To 
samo w roku 1849 uczynił Bujnicki. 

Po upadku Atheaneum były redaktor tego pisma nawiązał współpracę z war
szawską Gazetą Codzienną. Czołowy niegdyś współpracownik Tygodnika, jeden 
z przywódców koterii, Henryk Rzewuski, rozpoczyna w r. 1851 wydawanie Dziennika 
Warszawskiego. Do Warszawy skierują swe kroki, idąc śladami Podbereskiego (choć 
z lepszym skutkiem niż on) trzej redaktorzy Gwiazdy. Inni redaktorzy i pisarze ziem 
litewsko-ruskich przeczekają parę lat, aby w r. 1857 skupić się wokół Teki Wileń
skiej i zreformowanego Kuriera Wileńskiego. 
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MARIA LIPCZYNSKA 

KULTURA LOGICZNA A DZIENNIKARSTWO 

Artykuł otrzymaliśmy z wrocławskieg 
wego. Doc. dr Lipczyńska podejmuje 
jak sądzimy — warto zwrócić uwagę 
skiej. Wskazuje na znaczenie kultury 

o środowiska nauko-
problem, 
praktyki 
logicznej 

na który — 
dziennikar-
w 

karstwie, wyjaśniając na wstępie co pod pojęciem 
logicznej" rozumie 

dzienni-
„kultury 

Z tych samych względów, dla których za czasów Cicerona nauka logiki była nie-
rozdzielnie związana z nauką wymowy sądowej (a związek ten przetrwał po dziś 
dzień i przeobraził się w odmianę logiki praktycznej, „logikę dla prawników") — aktu
alny jest obecnie związek logiki z dziennikarstwem, nie dość silnie co prawda akcen
towany. Analogia ze związkiem logiki z wymową sądową, zwłaszcza w starożytności, 
jest wyraźna, a publicystyka jest dla współczesnego człowieka tym, czym dla Rzy
mianina było forum i pobliczne mowy sądowe. Polemiki dziennikarskie rządzą się 
tymi samym prawami, co spór sądowy (pomijając zupełnie szczegółowe, prawnie 
uregulowane kwestie), a erystyka jest nauką wspólną dla sporów sądowych, dysput 
naukowych i polemik publicystycznych. 

Podobnie jak nie istnieje żadna odrębna l o g i k a p r a w n i c z a , istnieje jedynie 
jako odmiana logiki użytkowej l o g i k a d l a p r a w n i k ó w , tak nie ma i nie 
może być żadnej odrębnej logiki dziennikarskiej. Istnieją natomiast d z i a ł y l o 
g i k i , które muszą szczególnie zainteresować dziennikarza oraz istnieje problem 
k u l t u r y l o g i c z n e j w dziennikarstwie oraz krzewienia kultury logicznej w spo
łeczeństwie przez dziennikarzy. Pojęcie „kultury logicznej" wysunął w naszej nauce 
znany logik prof. T. Czeżowskix). 

W związku z problemem kultury logicznej w dziennikarstwie i jej krzewienia 
w społeczeństwie nasuwa się pytanie, czy tzw. kultura logiczna potrzebna jest rze
czywiście całemu społeczeństwu, czy tylko wąskiemu gronu specjalistów oraz, czy 
dziennikarze stanowią odłam społeczeństwa, któremu wiedza i sprawność logiczna 
potrzebne są szczególnie? 

O ile przyznaje się zazwyczaj potrzebę szczególnej dbałości o sprawność logiczną 
w dziennikarstwie, a nawet studiów w tym zakresie, o tyle pro domo sua nierzadki 

') Przez kulturę logiczną rozumie on „...wiedzę logiczną i sprawność w logicznym myśleniu 
oraz wypowiadaniu swych myśli" (T. Czeżowski: Odczyty filozoficzne „O kulturze logicznej" 
S. 278—279). 



DYSKUSJE 59 

jest pogląd, że zdolność logicznego myślenia to pewien dar wrodzony, podobnie jak 
talent muzyczny. Pewien mój znajomy zwykł był mawiać, że można być dobrym mę
żem nie studiując Vanderveldego i można myśleć logicznie bez studiów logicznych. 
Niemniej tak, jak talent muzyczny trzeba kształcić, tak należy kształcić talent logiczny, 
a słabiej uzdolnione jednostki można — i to łatwiej, niż w zakresie muzyki — pod
nieść przez studia na wyższy poziom. Jest to tym ważniejsze, że śpiewać i grać nie 
każdy musi, natomiast wszyscy musimy myśleć, wypowiadać swe myśli, przekony
wać o słuszności swych poglądów, polemizować; dziennikarz czyni to zaś zawodowo! 

„Wszędzie tam, gdzie ludzkie myśli wchodzą ze sobą w styczność, ścierają się, 
współdziałają lub współzawodniczą ze sobą w życiu umysłowym, politycznym, or
ganizacyjnym, na zebraniach publicznych i dyskusjach w prasie i w innych publi
kacjach, w nauczaniu, w prawodawstwie i na różnych drogach normowania stosun
ków międzyludzkich — wszędzie tam kultura logiczna wprowadza przejrzyste upo
rządkowanie według zasad klasyfikowania i szeregowania, należyte określenia według 
reguł definiowania, chroni przed przedwczesnymi uogólnieniami i mechanicznym 
schematyzowaniem, pomaga rozsądnie organizować pracę. Najważniejszy zaś moment 
leży w tym, że kultura logiczna podnosi w społeczeństwie poziom wymagań co do 
jasności i należytego uzasadnienia twierdzeń i haseł" 2). 

W zeszłym roku na łamach Kultury autor felietonu „Dzieje chamstwa w Polsce" 
zestawił różnorodne i mało wybredne epitety jakimi obrzucono go w długoletniej 
karierze dziennikarskiej. Oczywiście można i tak polemizować, dalekie to jest jed
nak od „kultury logicznej". Kultura logiczna w dziennikarstwie nie oznacza jedynie 
kultury polemizowania. Dziennikarz opisuje fakty, często — jak prokurator — wy
stępuje z potępieniem czynów społecznie szkodliwych, winien więc dać zawsze p o-
p r a w n y o p i s . Opis poprawny musi być w i e r n y (nie fantastyczny), d o-
k ł a d n y (nie pobieżny), w s z e c h s t r o n n y (nie jednostronny), mimo to jednak 
z w i ę z ł y (nie rozwlekły; należy przedstawić tylko fakty istotne), wreszcie sy 
s t e m a t y c z n y (należy szeregować opisywane fakty, unikając chaosu). 

Dziennikarz opisuje zjawiska, niekiedy definiuje je, porządkuje. Musi przytem 
pamiętać, że tajemnicą dobrej systematyki jest w pierwszym rzędzie zachowanie 
podstaw nauki o podziale logicznym; jakże często wbrew tym zasadom spotykamy 
pomieszanie kryteriów podziału, np. gdy pewne zachowania nazywamy moralnymi 
i użytecznymi, inne nieuczciwością i przestępstwem! 

Myślenie połączone jest z mową, a nauka logiki z nauką o języku. Logika mniej 
jednak interesują zagadnienia z dziedziny psychologii i socjologii języka, podstawowe 
znaczenie ma natomiast dla niego s e m a n t y k a , nauka o stronie znaczeniowej 
języka, o stosunku języka do rzeczy nim oznaczanych. Wiemy dobrze, jakie niebez
pieczeństwo rodzi używanie we wszelkich publikacjach wyrażeń wieloznacznych. 
Nieporozumienia między autorem a czytelnikiem, jałowe spory, konflikty osobiste 
między autorami są owocem posługiwania się wyrażeniami wieloznacznymi, nie
ostrymi, niewyraźnymi. W pracach naukowych oraz w aktach ustawodawczych coraz 
bardziej ugruntowuje się dobry zwyczaj zawierania konwencji terminologicznych 
między twórcą ustawy czy dzieła a odbiorcą-czytelnikiem. Autor umawia się, w ja
kim znaczeniu będzie używał słów tak nieostrych, jak „nieletni", „starzec", „wielka 
szkoda" lub wieloznacznych, jak „dokument", „dowód", „osoba najbliższa" (ustawo
dawca zalicza tu np. teściową, lecz nie narzeczoną; przeciętny obywatel czyni wręcz 
odwrotnie). 

Naukowiec wytwarza często język specjalny, techniczny, by wyzwolić się od nie
bezpieczeństwa wieloznaczności i nieostrości wyrażeń. Rezygnuje przy tym z piękna 
języka. W nauce prawa te konwencje są szczególnie częste i posiadają już wiekową 
tradycję, wyciskając dzięki temu archaiczne piętno na języku prawniczym. Niekiedy 
nawet bardzo wykształcony obywatel, nie będący prawnikiem nie jest w stanie zro
zumieć doręczonego mu przez sąd wyroku. Słusznie więc toczy się obecnie walka 
o większą prostotę w języku prawniczym. 

Autor dzieła literackiego daje opis świata takim jakim on jest w jego artystycz
nym przeżyciu. Jego styl jest wytworem epoki, w której tworzy i jego artystycznej 
indywidualności. Dla naukowca forma w jakiej opisuje, jest kwestią drugorzędną; 
rzetelność i ścisłość opisu jest sprawą pierwszej wagi. Dziennikarz jest tu w szcze-

2) T. Czeżowski, j . w. 
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golnie trudnej sytuacji: zobowiązany do ścisłości opisu, jak naukowiec, dbały zaś 
o kulturę słowa, jak literat, musi jakoś godzić oba wymogi. 

Zawód dziennikarza rodzi z natury rzeczy nader wszechstronne zainteresowania 
co z kolei zagraża dyletantyzmem. Kultura logiczna zaś czyni go szczególnie wrażli
wym na prawdę i fałsz, rodzi (jak to nazwał Czeżowski) s u m i e n i e l o g i c z n e . 
Obdarzony kulturą logiczną dziennikarz jest autokrytyczny, wie, w jakich granicach 
jego wiedza pozwala na wygłaszanie twierdzeń stanowczych, często nakazuje mu ogra
niczenie się do hipotez, twierdzeń ostrożnych, zachowanie postawy relacjonowania 
cudzego poglądu bez osobistego ustosunkowywania się. Kultura logiczna łączy się 
z rzetelnością, prawością, rozumną tolerancją wobec poglądów przeciwnych, elimi
nuje nieuczciwe chwyty polemiczne w dyskusji i nieuczciwość w relacji. 

Dział dyskusji prasowych najbardziej zbliża „logikę dla dziennikarzy" do „logiki 
dla prawników". Przy szeroko stosowanych dziś dyskusjach prasowych i współpracy 
z czytelnikami wielkiego znaczenia nabiera samo organizowanie dyskusji prasowych. 
Dyskusja prasowa ma pewne cechy wspólne z procesem sądowym, pewne analogie 
z organizowanymi czy też spontanicznymi dysputami naukowymi, ma jednak tf* 
cechy swoiste. 

Zorganizowana dyskusja prasowa wymaga: 
a) Ustalenia przedmiotu dyskusji. Konieczne jest jasne przedstawienie problema

tyki, uświadomienie problemów spornych i wyeliminowanie niespornych, ścisłe ogra
niczenie zakresu zagadnień do dyskusji. 

b) Wskazanie c e l u dyskusji. 
c) Określenie charakteru i formy dyskusji. Konieczne jest określenie, czy dyskusja 

ma charakter popularny, czy fachowy, praktyczny, czy teoretyczny itp., co niekiedy 
dyktuje już charakter czasopisma. Niezbędne jest określenie kierownictwa dyskusji, 
kręgu dyskutantów, rozmiarów, terminu i formy wypowiedzi. 

Dyskusja winna być poprzedzona artykułem wstępnym określającym jej warunki. 
Dyskusję prasową, podobnie jak zorganizowaną dyskusję ustną, winno zakończyć 
podsumowanie jej wyników i — o ile to wynika z założeń — określenie roli praktycz
nej tych wyników. Dyskusja pisemna jest mniej bezpośrednia, wymaga większego 
wysiłku od dyskutantów, trudniejsze jest jej zmobilizowanie i usuwanie nieporozu
mień między dyskutantami. Łatwiej natomiast jest „ograniczać gadulstwo", zaś dysku
tant ma z natury rzeczy czas na przemyślenie swych twierdzeń i nadanie im odpo
wiedniej szaty słownej. 

Reguły dotyczące argumentowania, polemizowania, przekonywania przeciwników 
są identyczne. Tak jak w procesie sądowym silnie podkreślić należy zasadę, iż do 
prawdy dochodzi się przez spokojne i rzeczowe przedstawianie, wysłuchanie i oma
wianie wszelkich poglądów: audiatur et altera pars! Wielką, niepowetowaną krzywdę 
wyrządzić może organ prasowy, nie stosujący tej zasady. Nawet w procesie karnym 
oskarżony ma favor defensionis, przywilej ostatniego słowa, prawo odpierania zarzu
tów, czynienia uwag co do każdego dowodu. Obciążony zarzutami w dyskusji pra
sowej obywatel może stać się skazanym niewinnie w opinii publicznej jeśli nie przy
znamy mu i tu „prawa do obrony". Tak jak w sporze sądowym i każdej innej dyskusji 
musimy czuwać nad poprawnością wnioskowań, obnażać tak częste w dyskusjach 
non sequitur, „błędne koło", argumentacje ad hominem (np. „jakże ten projekt może 
być dobry, skoro jego autor już raz podał projekt zgoła niepraktyczny"). 

Wynikiem dyskusji nie zawsze jest pogodzenie dyskutantów. Niekiedy dochodzimy 
tylko do zebrania poglądów antagonistycznych i ich uzasadnień, a takie podsumo
wanie (np. dotyczące propoz3rcji w odniesieniu do określenia ustawą wieku dojrza
łości) może być nader cenne dla odpowiednich czynników np. ciał ustawodawczych, 
czy instytucji naukowych. 

Często w odniesieniu do takich właśnie zagadnień organizujemy przez prasę 
ankiety. Badanie na drodze ankiety faktów i ocen społecznych jest niewątpliwie 
głównie zagadnieniem socjologicznym. Tak jednak, jak dyskusja wymaga należytego 
zorganizowania i kierownictwa przy zastosowaniu zasad logiki, tak dobry wynik 
ankiety uzależniony jest od należytego objaśnienia i poprawnego ułożenia kwestio
nariusza, tu zaś znajomość logiki — zwłaszcza jej stosunkowo mało znanego działu 
logiki zdań pytajnych — odgrywa olbrzymią rolę. Najłatwiejsze jest wypełnianie 
kwestionariusza opartego na pytaniach do rozstrzygnięcia przez „tak" lub „nie" — 
trudniejsze, lecz często nieodzowne są pytania do dopełnienia. („Jaki wiek uważa 
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Obywatel za odpowiedni do uznania człowieka za zdolnego do zawarcia związku 
małżeńskiego?"). Znane jest popularne powiedzenie: Jakie pytanie, taka odpowiedź. 
Jeżeli postawimy błędne pytanie — nie oczekujmy dobrego rezultatu. Źle postawione 
będzie np. pytanie: „Czy uważasz za słuszne następujące granice wieku w zakresie 
uprawnienia do zawarcia związku małżeńskiego: co najmniej lat 25 w stosunku do 
mężczyzn, co najmniej lat 20 w stosunku do kobiet?" Odpowiedź twierdząca jest jed
noznaczna, negacja natomiast może wyrażać, że odpowiadający nie aprobuje propo
nowanej granicy wieku dla mężczyzn, że nie aprobuje proponowanej granicy dla 
kobiet, bądź wreszcie, że obie proponowane granice wieku uważa za mylne! Układa
jący kwestionariusz wykazał brak znajomości podstawowej funkcji logicznej ko-
niunkcji i zwłaszcza konsekwencji jej negowania. Kultura logiczna pozwoli na 
uniknięcie zarówno błędów tego typu, jak też i wszelkiej sugestii w pytaniach, wielo
znaczności i niejasności pyian, a tym samym zapewni rzetelność ankietowania i owoc
ność takiej akcji. 

Podniesienie kultury logicznej w prasie pozwoli na uniknięcie demagogii, odwoły
wania się do ren kej i czysto emocjonalnych, ułatwi wydobycie prawdy i rozstrzyganie 
kwestii spornych. Walka z przeciwnikiem staje się rzeczowa i „rycerska". 

Kultura logiczna publicysty jest potężnym czynnikiem wychowawczym, oddzia
ływa pośrednio na poziom kultury logicznej całego społeczeństwa. Dyskusja 
w prasie staje się wzorem dla dyskusji na węższym forum, a kultura wypowiedzi 
dyskutantów i sposób organizowania dyskusji znajduje natychmiastowe odbicie 
i działa niesłychanie silnie na zewnątrz. 

„Społeczeństwo o wysokiej kulturze logicznej — mówi propagator tego cennego 
gatunku kultury Czeżowski — staje się bardziej jednomyślne i zwarte nie drogą ze
wnętrznego przymusu, lecz dzięki temu, iż w logice znajduje drogowskazy chroniące 
przed zejściem na błędne drogi namiętności i rozbicia". 

Logika — jak matematyka — nie jest nauką o charakterze politycznym, jest nie
mniej potężnym narzędziem w walce politycznej z wszelkimi objawami wstecznictwa, 
zacofania i hasłami żerującymi na uczuciach i emocjach. I to jest jeszcze jeden — 
politycznej już natury — argument za upowszechnianiem kultury logicznej w prasie 
i wszelkich przejawach zbiorowego życia społecznego. 



M A T E R I A Ł Y 

ZDZISŁAW J. DUDZIK 

SEJM A PRASA 

W okresie kampanii przedwyborczej do Sejmu przedstawiamy 
omówienie kontaktów prasy z Sejmem, jakie wykształciły się 
w praktyce ostatnich lat. Pisze na ten temat dziennikarz, 
członek Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych, opierając 
się w dużej mierze na własnych doświadczeniach i obserwa
cjach. Stąd też artykuł ten, przedstawiając pracę dziennika

rza w Sejmie zawiera sporo impresji osobistych. 

Próba szkicowego usystematyzowania podstawowych bodaj problemów 
pracy dziennikarzy, publicystów z Sejmem i jego organami — zwłaszcza 
jeśli chodzi o odtworzenie historii tej współpracy i jej form na przestrzeni 
lat dwudziestu — natrafia na poważne trudności. Brak bowiem jakich
kolwiek — nawet fragmentarycznych — opracowań, brak źródeł i doku
mentów. A jeszcze gorzej się to przedstawia w odniesieniu do historii mię
dzywojennego dwudziestolecia. O ówczesnych kontaktach dziennikarzy 
z Sejmem, o pracy Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych w Polsce 
przedwrzesniowej zachowały się jedynie nieliczne, urywkowe wzmianki 
(np. w ostatnio wydanym tomiku wspomnień J. Frühlinga pt. „W moim 
kalejdoskopie" zagadnieniom tym poświęca autor kilkanaście wierszy...). 

Wiadomo, że Klub Sprawozdawców Par lamentarnych (KSP) powstał 
w lutym 1919 r. przy Sejmie; jego założycielem i późniejszym wielolet
nim prezesem był znany publicysta Ilustrowanego Kuriera Codziennego — 
Wł. Bazylewski. Klub grupował około 40 dziennikarzy parających się pu
blicystyką parlamentarną. Jedyną skarbnicą informacji o tym okresie 
jest... zadziwiająca pamięć Leona Przybysza — woźnego Klubu Sprawo
zdawców od pierwszych dni jego utworzenia. W tym charakterze pracuje 
L. Przybysz po dzień dzisiejszy. 
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Po wojnie, w okresie — nazwijmy to umownie — Krajowej Rady Na
rodowej, kontakty dziennikarzy z KRN były sporadyczne. Jedynym dzien
nikarzem z tego okresu, który wówczas parał się działalnością informacyjną 
i tematyce parlamentarnej został wierny po dzień dzisiejszy — jest Ewa 
Stocka, sprawozdawca Polskiego Radia w Warszawie. 

Okres powojenny, a zwłaszcza ostatnie dziewięć lat, wykształciło sze
reg różnorodnych kontaktów dziennikarzy z Sejmem. Są to kontakty bądź 
instytucjonalnie określone, bądź wykształcone na zasadach zwyczajów; są 
też i kontakty typu pośredniego, których wpływ na całokształt współ
pracy prasa—Sejm jest niedzowny do odnotowania dla pełnego zobra
zowania tego problemu. 

Biuro Prasowe Sejmu 
Powołanie przez marszałka Sejmu, zgodnie z artykułem 46 Regulaminu Sejmu, 

tej komórki prasowej, będącej w dyspozycji Prezydium Sejmu, było od roku 1956 
poważnym czynnikiem ożywienia kontaktów między prasą a Sejmem. Bowiem Biuro 
Prasowe, prócz dotychczasowych obowiązków i uprawnień, mających charakter usłu
gowy na rzecz Sejmu i posłów, podjęło działalność niejako posiłkującą publicy-
styczno-informacyjne obowiązki dziennikarzy poszczególnych agencji i czasopism. 

W chwili obecnej w Biurze Prasowym zatrudnionych jest 6 osób na pełnych eta
tach. Do ich podstawowych obowiązków należy sporządzanie stenogramów z ple
narnych posiedzeń Sejmu (także wydawanie tych stenogramów drukiem), sporządza
nie protokołów z poszczególnych komisji sejmowych i inne czynności tego typu zle
cane przez marszałka Sejmu. Niezależnie od tego — Biuro Prasowe Sejmu sporzą
dza tzw. biuletyny prasowe, będące sprawozdaniami z poszczególnych posiedzeń ko
misji sejmowych i udostępniane następnie poszczególnym redakcjom w kraju. Do 
opracowania tych sprawozdań Biuro Prasowe angażuje poszczególnych dziennikarzy 
z terenu Warszawy. 

W pierwszym okresie biuletyny te nie zawsze w pełni odzwierciedlały przebieg 
dyskusji podczas obrad danej komisji, niemniej stałe udoskonalanie trybu sprawo
zdawczego pozwoliło już w tej chwili osiągnąć naprawdę zadawalający poziom biu
letynu. Biuletyn wychodzący obecnie z Biura Prasowego Sejmu podaje na osobnych 
kartkach treść wystąpień, względnie streszczenia referatów wygłaszanych przez kie
rowników poszczególnych resortów, osobno zaś zamieszcza rodzaj diariusza i streszcze
nia poselskich głosów, zapytań i przedkładanych wniosków. 

Rzecz jasna, że w okresie większego natężenia prac sejmowych, kiedy to obraduje 
dziennie nie rzadko osiem, a nawet dziesięć poszczególnych komisji, materiał z tych 
biuletynów nie jest nawet w 10 procentach wykorzystywany przez poszczególne re
dakcje. Pisma centralne, dysponujące większą ilością miejsca i otrzymujące owe 
biuletyny jeszcze w tym samym dniu kiedy komisja obradowała, mają przewagę nad 
prasą terenową. Tak więc Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Głos Pracy, Sztandar 
Młodych, Kurier Polski, będąc w uprzywilejowanej sytuacji, publikują, bodaj skró
towo, część materiałów zawartych w biuletynach. Czasem są to wyciągi z biuletynów, 
czasem opracowania własne, mające za podstawę treść poszczególnych biuletynów sej
mowych. W ostatnim okresie — również w prasie centralnej — pojawiać się zaczęły 
opracowania zagadnieniowe na podstawie biuletynu, oczywiście nie publikowane 
z dnia na dzień, lecz zamieszczane w gazecie po ukończeniu w danej komisji sej
mowej dyskusji nad aktualnymi problemami, będącymi tematem obrad. 

Biuro Prasowe Sejmu bywa także (dla dziennikarzy mieszkających w Warszawie) 
źródłem informacji o mających nastąpić wydarzeniach w Sejmie, o ewentualnych 
wyjazdach w teren poszczególnych podkomisji poselskich, o projektach ustaw jakie 
wpłynęły na ręce marszałka Sejmu, a także o projektach ustaw, które przedłożone 
zostaną na najbliższym posiedzeniu plenarnym pod obrady Sejmu. 

Większość wysiłków poselskich koncentruje się właśnie na obradach sejmowych 
komisji. Są one w zasadzie — dla dobra dyskusji — obradami zamkniętymi. Rzecz 
jasna, prezydium danej komisji ma prawo poprosić na obrady poszczególnych spe
cjalistów, rzeczoznawców itp. Dlatego owe pośrednictwo Biura Prasowego Sejmu 
stanowi dla prasy poważne ułatwienie. Niestety, jeszcze raz tylko przychodzi stwier-
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dzić, iż olbrzymia ilość ciekawych, cennych materiałów nie jest wykorzystywana. 
Jeśli w ogóle można tu mówić o czyjejś winie, to jedynie chyba o winie obiektyw
nych warunków spowodowanych brakiem miejsca w gazetach. Tygodniki w zasadzie 
do materiałów biuletynowych Biura Prasy Sejmu nie sięgają. Jeśli tak, to niesłychanie 
sporadycznie (Przekrój, Tygodnik Demokratyczny). 

Eieżący stenogram z plenarnego posiedzenia Sejmu, sporządzany przez Biuro Pra
sowe, dostarczany jest w trzech egzemplarzach do Klubu Sprawozdawców Parla
mentarnych najpóźniej w dwie godziny po wystąpieniu na forum sejmowym danego 
posła, czy członka rządu. Stenogramy te, sporządzane od pewnego czasu już na czy
telnych odbitkach, są bardzo istotną pomocą dla poszczególnych dziennikarzy-spra-
wozdawców, zwłaszcza dla tych, którzy dla własnej redakcji opracowują w danym 
dniu pełny diariusz, będący odzwierciedleniem przebiegu obrad naszego Sejmu. 

Klub Sprawozdawców Parlamentarnych 

Ta grupa dziennikarzy, która na zasadzie dobrowolnego zrzeszenia zgrupowała 
się w Klubie Sprawozdawców Parlamentarnych (najstarszy z klubów Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich), została przy naszym Sejmie akredytowana otrzymując le
gitymacje, uprawniające do swobodnego poruszania się po terenie Sejmu. Ci dzien
nikarze, przeważnie posiadający wieloletni staż w publicystyczno-informacyjnej pracy 
parlamentarnej, utrzymują najbardziej żywy kontakt tak z prezydium Sejmu, z po
szczególnymi instytucjami sejmowymi, jak i z posłami. Zarówno na terenie Sejmu, 
jak i poza Sejmem, w poszczególnych okręgach wyborczych. 

Klub Sprawozdawców Parlamentarnych grupuje aktualnie około 60 członków, a to 
przedstawicieli poszczególnych agencji (PAP, AR, API) radia, gazet centralnych i te
renowych, a także przedstawicieli niektórych tygodników. Do Klubu Sprawozdawców 
Parlamentarnych należy też kilku dziennikarzy nie związanych etatowo z żadną re
dakcją, niemniej od lat współpracujących z niektórymi czasopismami. 

Dość interesująca jest historia rozwoju Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych 
po wojnie. 

Pierwsze organizacyjne zebranie Klubu po wojnie odbyło się 24 kwietnia 1946 roku; 
inspiratorami tego zebrania byli red. red. Krzepkowski, Giełżyński i Zajączkowska. 
Klub miał być agendą ówczesnego Związku Dziennikarzy Polskich. To piei'wsze ze
branie organizacyjne, aczkolwiek sygnalizujące odrodzenie Klubu Sprawozdawców 
Parlamentarnych na nowych zasadach, nie stało się jednak zaczątkiem regularnej 
działalności Klubu. 

Dopiero drugie zebranie organizacyjne (14 marca 1947 r.) można nazwać zacząt
kiem planowej działalności Klubu. Udział w tym zebraniu wzięło sporo dziennikarzy. 
Warto przypomnieć ich nazwiska. Byli to między innymi: red. red. Z. Broniarek, 
O. Budrewicz, A. Czermiński, E. Drozdowicz, W. Dzięciołowski, K. Golde, H. Koro-
tyński, J. Kowalewski, Z. Mitzner, J. Pollack, A. Rowiński, St. Śliwiński, M. Wadyas, 
A. Weber, R. Wojna. Niektórzy z nich przestali dawno pracować w KSP, stając się 
bądź czołowymi publicystami, zatrudnionymi w centralnych dziennikach i czaso
pismach polskich, korespondentami zarganicznymi pism i agencji, bądź podjęli pracę 
publicystyczno-literacką. 

Od 1947 roku Klub Sprawozdawców Parlamentarnych nawiązał ścisły kontakt 
z Prezydium Sejmu; przedstawiciele zarządu Klubu byli częstymi gośćmi u marszałka 
Sejmu, którego rady i wskazówki stały się cenną inspiracją dla wszelkich poczynań 
Klubu. Od początku też najbardziej aktywną grupę dziennikarzy pracujących w Sej
mie stanowili koledzy z Polskiej Agencji Prasowej. Nic dziwnego — bowiem prasa 
pozawarszawska nie miała w tym czasie żadnego przedstawiciela w klubie Spra
wozdawców Parlamentarnych. 

Ten pierwszy okres działalności dziennikarzy w Sejmie — okres, który można 
nazwać latami Sejmu Ustawodawczego — charakteryzował się przede wszystkim po
łożeniem nacisku na rzetelną informację parlamentarną, z pominięciem komentarzy 
sejmowych, nie mówiąc o pełnym rozwinięciu problematyki parlamentarnej. Działal
ność KSP skupiła się raczej na sprawach organizacyjnych samego Klubu, ze szkodą 
dla programowania działalności seminaryjno-samokształceniowej. Powoli jednak 
w miarę zmniejszania się roli Sejmu jako instytucji nadrzędnej nad rządem i kon
trolującej poczynania Rządu, topniała liczba sprawozdawców parlamentarnych. 
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W 1949 r. na walnym zebraniu Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych szeregi 
Klubu liczyły 31 dziennikarzy. 

Egzystencja Klubu została jednak utrzymana pomimo braku żywszego zaintereso
wania problematyką parlamentarną ze strony dziennikarzy. Choć 27 lutego 1951 r. 
przyjęto do Klubu nowych członków (m. in. dzisiejszego, aktualnego prezesa Klubu, 
Z. Sachnowskiego), to jednak działalność klubowa, nie mówiąc o aktualnym od
zwierciedleniu tej działalności na łamach prasy, była raczej znikoma. 

Posiedzenia plenarne Sejmu relacjonowane były krótko przez członków ekipy spra
wozdawczej PAP. Odczuwać się dawał brak kontaktu zarządu KSP z prezydium Sejmu 
i z poszczególnymi komisjami sejmowymi. W prasie i radio publicystyka parlamen
tarna była czymś marginesowym i rzadkim. 

Z końcem 1952 roku Klub Sprawozdawców Parlamentarnych przekształcony został 
w sekcję sprawozdawców parlamentarnych, liczącą kilkunastu członków. 

Na wiosnę 1956 г., dokładnie mówiąc z początkiem maja, odbyło się, zgoła inne 
od tych, które obserwować można było w ciągu poprzednich lat — plenarne posie
dzenie Sejmu. Już wtedy sala sejmowa stała się widownią wielu znamiennych wy
stąpień poselskich, nacechowanych duchem odnowy. Nic więc dziwnego, że już 
15 maja, na kolejne posiedzenie Sejmu przybyło kilkudziesięciu dziennikarzy. 24 maja 
odbyło się zebranie wyborcze reaktywowanego Klubu Sprawozdawców Parlamen
tarnych. Do nowo wybranego zarządu weszło, po raz pierwszy po wojnie, dwóch 
przedstawicieli reprezentujących prasę pozawarszawską. Od maja 1956 r. szeroka 
informacja z Sejmu i publicystyka parlamentarna zdobywa sobie czołowe miejsce 
na łamach wszystkich gazet i czasopism w Polsce, jest powszechnie czytana i żywo 
komentowana. Klub Sprawozdawców Parlamentarnych liczy bez mała 70 członków; 
spora ilość dziennikarzy, tak z prasy warszawskiej jak i terenowej, zgłasza się do 
Klubu po jednorazowe bodaj karty wstępu na posiedzenia Sejmu. 

W tym okresie członkowie Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych wspomagali 
pracę Biura Prasowego Sejmu; kilknastu dziennikarzy z ramienia tegoż Biura opra
cowywało na bieżąco biuletyny z licznych posiedzeń komisji sejmowych. Zarząd KSP, 
jak i poszczególni spawozdawcy parlamentarni, utrzymywali ścisły kontakt z wszyst
kimi organami Sejmu i z członkami Rządu, z wieloma posłami, których wystąpienia 
były dosłownie w ciągu kilku godzin komentowane przez sprawozdawców i przesy
łane dalekopisami do redakcji. 

Ten rok i następny — 1957 — wykształciły nowe metody pracy Klubu Sprawo
zdawców Parlamentarnych, stały się podstawą do wielu cennych inicjatyw w pracy 
Klubu, mających przede wszystkim na celu unormowanie kontaktów między Sejmem 
i jego instytucjami a prasą. Stworzyły też organizacyjne podstawy pod obecną, zsyn
chronizowaną z pracami Sejmu działalność KSP. 

Obecnie Klub Sprawozdawców Parlamentarnych grupuje ponad 60 członków, 
w tym 17 spoza Warszawy. Rzecz jasna, członkowie KSP nie mieszkający w War
szawie przyjeżdżają przeważnie na plenarne posiedzenia Sejmu, bądź uczestniczą 
w spotkaniach organizowanych przez zarząd KSP na terenie Sejmu. 

Praca sprawozdawców 
W zasadzie można wyodrębnić dwa kierunki pracy sprawozdawców parlamentar

nych: 
1) D z i a ł a l n o ś ć i n f o r m a c y j n a , polegająca na bieżącym relacjonowaniu 

przebiegu plenarnych posiedzeń Sejmu. Najobszerniejsze sprawozdania publikuje 
zazwyczaj Trybuna Ludu (z tej redakcji, jak również z Polskiego Radia w Warszawie, 
wchodzi wyjątkowo do KSP po dwu dziennikarzy); sporo miejsca informacjom sej
mowym poświęca także Życie Warszawy i Sztandar Młodych. Materiały sprawo
zdawcze opracowuje się w oparciu o stenogramy, dostarczane do pomieszczeń Klubu 
na bieżąco. Pozwala to na włączanie w tekst sprawozdawcy oryginalnych cytatów 
z przemówień występujących posłów. Niektóre gazety, zwłaszcza te mniejszego for
matu, publikują diariusz z posiedzeń plenarnych Sejmu, opracowywany przez ekipę 
sprawozdawców PAP, dostosowując wymiary sprawozdania do posiadanego miejsca. 
Uzupełniają zaś te sprawozdania komentarzem redagowanym przez swojego spra
wozdawcę z Sejmu. 

2) K o m e n t a r z e z Sejmu, interpretujące wystąpienia poselskie, zwracające 
uwagę na ważniejsze dyskusje na forum Sejmu, analizujące ważniejsze zagadnienia 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wyłonione w trakcie sejmowej debaty. To jest jak gdyby drugi rodzaj informacyjnej 
publicystyki uprawiany przez dziennikarzy związanych z Sejmem. Z reguły komen
tarze z Sejmu opracowują przedstawiciele tygodników. Rzecz jasna, komentarze te 
są zróżnicowane w zależności od profilu danego pisma. I tak np. tygodniki poświę
cone sprawom wiejskim przede wszystkim wyławiają z obrad sejmowych informacje, 
względnie wystąpienia poselskie, o tematyce rolnej, hodowlanej, głosy poselskie, mó
wiące o konieczności modernizacji gospodarstw chłopskich, o zwiększeniu nakładów 
na meliorację, usługi na wsi itp.; Tygodnik Demokratyczny w swroich komentarzach 
sejmowych zwraca uwagę na wystąpienia członków Klubu Poselskiego SD, na sprawy 
rzemiosła i drobnej wytwórczości; Tygodnik Powszechny publikuje przeważnie z nie
wielkimi tylko skrótami wystąpienia posłów Klubu Poselskiego „Znak". 

Dość jednak rzadko spotyka się w prasie komentarze sejmowe typu analitycz
nego — oceniające poszczególne kierunki dyskusji, starające się przeanalizować 
w oparciu o wystąpienia posłów tak podczas debat plenarnych, jak i podczas obrad 
poszczególnych komisji (umiejętność korzystania z biuletynów Biura Prasy Sejmu!), 
długofalowe wysiłki poselskie, zmierzające do poprawy tej lub innej dziedziny życia 
gospodarczego. I tak np. prawie że nie została zauważona bardzo istotna działalność 
grupy posłów z Komisji przemysłu ciężkiego i górnictwa zmierzająca do poprawie
nia stanu gospodarki materiałowej w przemyśle. 

Sporadycznie przez prasę warszawską, a niesłychanie rzadko przez prasę terenową, 
wykorzystywane bywają materiały otrzymywane przez członków KSP. Mowa tu 
zwłaszcza o projektach ustaw, które wpłynęły do laski marszałkowskiej. Poza pro
jektami ustaw, nad którymi przeprowadza się publiczną, a w zasadzie środowiskową 
dyskusję (np. nad projektem — dziś już uchwalonego kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego), nie ukazują się na ogół chociażby krótkie komentarze informujące o treści 
czy i tendencji przedkładanej pod obrady Sejmu ustawy. Również obfita ilość ma
teriałów, które otrzymują dziennikarze zazwyczaj na początku corocznej sesji budże
towej Sejmu, tylko w nikłym stopniu znajduje swe odbicie w prasowych publikacjach. 

Największe zainteresowanie prasy skupia się zazwyczaj na pracach Sejmu w okre
sie sesji budżetowej. Do pożytecznej tradycji wykształconej przez zarząd KSP należy 
organizowanie spotkania z prezydium sejmowej komisji planu i budżetu i z głów
nymi referentami budżetu i planu. Na spotkaniach tych dochodzi często do bardzo 
pożytecznych dyskusji pomiędzy dziennikarzami a posłami. Uzyskane wiadomości 
podczas tego typu spotkań są niesłychanie cenną pomocą w pracy sprawozdawców 
parlamentarnych. 

Do pożytecznych zwyczajów, także już tradycyjnych w pracach KSP, należy orga
nizowanie dyskusji z poszczególnymi zespołami poselskimi bądź na temat szczególnie 
istotnego problemu, jaki wyłonił się w danym okresie w prasach Sejmu, bądź na 
temat szczególnie ważnego aktu ustawodawczego, zanim, rzecz jasna, zostanie on na 
forum Sejmu przedyskutowany i uchwalony. 

Także pożyteczną innowacją, zastosowaną przez KSP, są sesje wyjazdowe wszyst
kich członków Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych do określonych województw, 
celem zaznajomienia się z ciekawymi formami pracy poszczególnych województw 
i zespołów poselskich, z nowymi, nieszablonowymi kontaktami między poszczegól
nymi posłami a wyborcami, z odzwierciedleniem całości poselskiej działalności na 
danym terenie. Zorganizowano trzy tego typu sesje wyjazdowe: do Opola, Krakowa 
i Lublina. W przygotowaniu — gdy to piszemy — była sesja wyjazdowa na Śląsk. 
Od czasu do czasu zarząd KSP organizuje dla swoich członków spotkania z wybit
nymi mężami stanu i czołowymi politykami, poświęcone wybranym zagadnieniom. 
Od pewnego czasu również zarząd KSP organizuje zebrania typu seminaryjnego, na 
których wybitni fachowcy omawiają problemy dotyczące bądź rozwoju naszego par
lamentaryzmu, bądź też zapoznają zebranych z formami pracy parlamentarnej za 
granicą. 

Dziennikarze (nie sprawozdawcy parlamentarni) na terenie Sejmu 

Za pośrednictwem wielu sprawozdawców parlamentarnych niektórzy dziennikarze, 
nie będący członkami KSP, otrzymują doraźne karty wstępu na plenarne posiedzenia 
Sejmu. Dzieje się tak zazwyczaj w dniu otwarcia nowej kadencji Sejmu, względnie 
podczas obrad corocznych Sejmu nad budżetem i planem. Ci dorywczo przychodząc}'' 
dziennikarze służą zazwyczaj zawodową pomocą sprawozdawcy parlamentarnemu 
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danej redakcji, w momencie kiedy przeważnie nie jest w stanie sam wykorzystać 
tej wielkiej ilości materiałów jakich dostarczają wówczas sejmowe wydarzenia. 

Na teren Sejmu przychodzą również dziennikarze nie interesujący się specjalnie 
zagadnieniami parlamentarnymi; ich zadaniem jest zdobycie wywiadu od poszcze
gólnych kierowników resortów, przeprowadzenie rozmów z wybitnymi politykami 
czy posłami, reprezentującymi życie gospodarcze, kulturalne, społeczne. Kuluary sej
mowe są istotnie miejscem, w którym można tych ludzi uchwycić. Swobodna atmo
sfera pozwala na skuteczną penetrację dziennikarską. 

Dziennikarze — posłowie 
Ci posłowie, którzy są z zawodu dziennikarzami, na ogół nie biorą bezpośredniego 

udziału w pracach Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych, tym niemniej na bie
żąco, bezpośrednio na terenie Sejmu, inspirują częstokroć działalność iniormacyjno-
publicystyczną „swego" sprawozdawcy parlamentarnego. Zazwyczaj po otwarciu 
nowej kadencji Sejmu KSP organizuje spotkanie swoich członków z gronem dzien
nikarzy — posłów. 

Posługując się aktualnym spisem posłów wymieniam niniejszym posłów, przy 
których nazwisku na pierwszym miejscu podany jest zawód: publicysta, bądź dzienni
karz: H. Dąbska (red. nacz. czasop. Gospodyni Wiejska), J. Frankowski (red. nacz. Za 
i Przeciw), B. Drobner, T. Głowacki, M. Grad (red. nacz. Zielonego Sztandaru). 
R. Hajduk, Wł. Janiurek (red. nacz. Trybuny Robotniczej), H. Jaworska (sekretarz 
Trybuny Ludu), St. Kaliszewski (red. nacz. Tygodnika Demokratycznego), L. Kasman 
(red. nacz. Trybuny Ludu), St. Kisielewski, H. Korotyński (red. nacz. Życia War
szawy), M. Kubicki, W. Lassota (red. nacz. IKP), Wł. Machejek (red. nacz. Życia 
Literackiego), T. Mazowiecki (red. nacz. mieś. Więź), F. Starzec (red. nacz. Tygodnika 
Kulturalnego). Również do grona dziennikarzy zaliczyć trzeba St. Cieślaka, red. nacz. 
Dziennika Ludowego mimo, że na pierwszym miejscu figuruje przy jego nazwisku 
zawód: ekonomista. Także poseł St. Stomma i poseł J. Zawieyski figurują w spisie 
posłów jako członkowie zespołu Tygodnika Powszechnego. 

Dziennikarze o działalności poselskiej poza Sejmem 
O działalności posłów w tzw. terenie na ogół nie wiele można się dowiedzieć z za

mieszczanych dość sporadycznie informacji czy artykułów publicystycznych. Prze
ważnie i tego typu informacje redagują sprawozdawcy parlamentarni. Częściej — 
wydaje się — niż prasa codzienna periodyki publikują materiały publicystyczne o dy
skusjach podczas spotkań posłów z wyborcami. Jest w tych artykułach sporo wiado
mości o węzłowych interwencjach poselskich, o tym co dany poseł w swoim okręgu 
musi na bieżąco załatwiać; nierzadko są to interwencje na rzecz pomocy inwestycyjnej 
dla danego terenu, dla danej rady narodowej, czy nawet konkretnego zakładu pracy. 
Oczywista, że z tego typu publikacji dowiadujemy się też o najczęściej występujących 
rodzajach prywatnych, ludzkich interwencji, wnoszonych do danego posła. W okrę
gach wiejskich przeważają interwencje пр. о zwiększenie przydziału węgla, zmianę 
klasyfikacji gruntów, także prośby dotyczące uzdrowienia organizacji rozdziału na
wozów czy skupu żywca i owoców... 

W miastach, gdzie najczęstszą formą kontaktu posła z wyborcami są tzw. dyżury 
poselskie, przychodzi na dany dyżur bodajże najwięcej petentów w sprawach mie
szkaniowych. 

O spotkaniach posłów z wyborcami w czasie trwania kadencji, o setkach, a cza
sami tysiącach spraw załatwianych podczas dyżurów poselskich na ogół prasa co
dzienna nie informuje. Dość skąpe informacje ukazują się na łamach gazet z okazji 
sporadycznych spotkań posłów centralnych, odbywanych w ich terenowych okręgach 
wyborczych. 

Przy okazji plenarnych posiedzeń wojewódzkich Komitetów Frontu Jedności Na
rodu wspomina się często o inicjatywach poselskich w terenie, względnie o pewnych 
kierunkach działalności wojewódzkich zespołów poselskich. Jednak odzwierciedlenie 
na łamach prasy pracy terenowej posłów, tej codziennej, często bardzo skutecznej 
a mało efektownej, jest — jak powiedzieliśmy — znikome i sporadyczne. 

Obecnie, w okresie kampanii przedwyborczej do Sejmu, w problematykę sejmową 
zaangażowany został cały aktyw dziennikarski. Podobnie jak w poprzednich kampa-

5* 
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niach wyborczych, dziennikarze pisać będą o Sejmie i wyborach nie tylko w swych 
gazetach; będą współdziałać w redagowaniu programów wyborczych, broszur, ulotek. 
Ale to już jest inne zagadnienie — mnie chodziło tutaj o omówienie, z konieczności 
szkicowe, codziennych kontaktów prasy z Sejmem, tych, które wytworzyła praktyka 
ostatnich lat, tego współdziałania, które zaczyna się po wyborach, od początku ka
dencji. 

Opracowanie poszczególnych form i organizacji dziennikarskich, posiłkujących 
niejako działalność parlamentarną, powinno doczekać się bardziej analitycznego 
i szczegółowego opracowania. Zwłaszcza tak masowa siła propagandowo-informacyjna 
jaką jest telewizja powinna stać się przedmiotem osobnego omówienia. 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*): 

MALESZEWSKI P., LISIECKI D., TOKARZEWICZ J., 
JOSSÉ H., BARĆ F., JAKUBOWSKI W. 

MALESZEWSKI PIOTR (1767—1828). 

Urodził się w Lidzbarku — zm. koło Paryża (28.8. 1828). Ekonomista, działacz 
polityczny i pisarz historyczny. Syn Michała Poniatowskiego, brata królewskiego. 
prymasa. Po studiach w Szkole Głównej w Krakowie w latach 1786—92 podróżuje 
po Europie Zachodniej, a następnie osiada w Paryżu jako agent królewski. W r. 1792 
wraca na krótko do kraju, lecz niebawem jedzie do Francji, gdzie przebywa do 
śmierci, odwiedzając jedynie Polskę w r. 1804/05. We Francji związany z radykalnym 
odłamem emigracji polskiej — „Deputacją" oraz grupą „jakobińskich" generałów 
(Bernadotte, Augereau). Od r. 1801, po porzuceniu służby publicznej, zajmuje się 
jedynie nauką, choć żadnej funkcji nie pełni. Opiekuje się młodymi Polakami, 
zjeżdżającymi do Paryża (Skarbek, Supiński). Stopniowo też odchodzi od swych rady
kalnych poglądów. Jako ekonomista już w pierwszej broszurze, drukowanej w kraju 
(1785) zajmuje stanowisko niefizjokratyczne i pozostaje pod wpływem Smitha. We 
Francji współpracuje z Monitorem (1796), Mercure de France (od 1802), Bibliothèque 
Britannique (Genewa), drukuje w Rocznikach Towarzystwa Warszawskiego Przy
jaciół Nauk. Większość artykułów dotyczy spraw handlowych, a przede wszystkim 
znaczenia handlu czarnomorskiego dla Francji. Ogłaszał nadto prace z historii Polski 
(1795 i 1825), owiane duchem radykalizmu, postulujące natychmiastowe uwłaszczenie 
chłopów. 

K. K r z e c z k o w s k i : Zapomniany nauczyciel Fr. Skarbka (Ekonomista 1928); A. G r o 
d e k : P. Maleszewski (1767—1828) i jego nauka społeczna (W-wa 1936). 

Mirosław Francie 

LISIECKI DOMINIK (1801—1846). 

Literat, tłumacz, dziennikarz i prawnik. Urodził się 6.1. 1801 na Podlasiu. Od 1818 
studiował prawo w Uniwersytecie Warszawskim i uzyskał stopień magistra. Wraz 
z Dmochowskim, Kunattem, Nakwaskim, Zaborowskim, Godebskim i Zakrzewskim 

; Począwszy od numeru 1/2 — 1964 publikujemy w „Zeszytach Prasoznawczych" 
materiały do „Słownika publicystów i dziennikarzy polskich" zgromadzone przez 
komitet redakcyjny „Słownika", działający w OBP w latach 1958—59. Dotychczas 
ukazało się 12 życiorysów. W tym numerze następne sześć (w układzie chronolo
gicznym). 
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był wydawcą zakonspirowanego Dziennika Akademickiego (1820). Był współpracow
nikiem Tygodnika Polskiego i współredaktorem Wandy, w której zamieścił śmiałą 
odpowiedź na recenzję swego przekładu „Nieszporów sycylijskich" Delavigne'a, ogło
szoną w Gazecie Literackiej (1821). Oświadczył w niej, że „duch prawdziwie libe
ralny" tego utworu skłonił go do tego przekładu. Z końcem września 1821, po fali 
aresztowań wśród studentów uniwersytetu, usunął się z redakcji Wandy i objął po
sadę w skarbowości, później w Dyrekcji Jeneralnej Kontroli. Przez pewien okres 
wykładał nauki administracyjne w Szkole Leśnej. Tłumaczył komedie Delavigne'a, 
tragedie Woliera, „Dumania poety" Lamartine'a. Wraz z F. S. Dmochowskim tłu
maczy sztukę Moliera „Kto kocha ten się kłóci" (1820), ponadto pisywał komedie 
wierszem wzorowane na utworach francuskich (np. „Pan Dezyderiusz Pożyczka") 
i wiersze. Od 1833 osiadł na wsi; był czynny w Tow. Kredytowym Ziemskim. Zmarł 
15. IV. 1846, pochowany na cmentarzu Powązkowskim. 

F. S. D(m о с h o w s к i ) : O życiu i p i smach Domin ika Lisieckiego. Bibl. Warsz. 1847: t. I I ; 
A. K o w a l s k a : Momus Aloizego Żółkowskiego 1820—1821, W-wa 1056; J . K o r p a ł a : Za ku 
l isami młodej Warszawy l i terackie j . Pamiętnik Literacki 1931. 

Józef Korpała 

TOKARZEWICZ JÓZEF, ps. Hodi (1840—1919). 

Publicysta i krytyk literacki; po trosze powieściopisarz i tłumacz. Ur. w Bielsku 
Podlaskim w rodzinie prawosławnej (b. unitów), gimnazjum ukończył w Białym
stoku. Od r. 1859 studiował na wydziale matematycznym w Moskwie. W czasie wa
kacji (r. 1861) wydawał wspólnie z kolegami pisemko Bijak (numery się nie zacho
wały). Brał udział w powstaniu styczniowym. Zmuszony do opuszczenia kraju wy
dawał w r. 1864, jako uczeń Wyższej Szkoły Polskiej w Paryżu, tajne pisemko 
Montparnasse (numery się nie zachowały). Z kolei odbywał studia na wydziale 
prawnym Uniwersytetu Paryskiego. W r. 1865 zamieścił pierwsze prace w lwowskim 
Tygodniku Naukowym. W 1864/65 założył z A. D. Bartoszewiczem i L. Masłowskim 
międzynarodowy związek studentów Stowarzyszenie Uczniów oraz tegoż organ 
p. n. Przyszłość. W 1. 1866/67 założył i wydawał wraz z J. Brzezińskim rewolucyjne 
pismo pt. Gmina (wyszło 8 nrów), które było bardzo przychylnie przyjęte także przez 
rosyjskich rewolucjonistów, a m. in. Hercena. Od stycznia 1869 do stycznia 1870 reda
gował Niepodległość, organ najliczniejszej na emigracji organizacji politycznej demo-
kratyczno-republikańskiej, mającej nazwę Zjednoczenie Emigracji Polskiej. W r. 1869 
został wybrany do Komitetu Zjednoczenia. W 1870 wraz z J. A. Medekszą i Wł. Roża-
łowskim zaczął wydawać rewolucyjne czasopismo pt. Zmowa (wyszedł 1 nr). W Ko
munie nie brał udziału, mimo to był więziony przez wersalczyków przez pół roku 
na pontonie w Cherbourgu. Po uzyskaniu wolności utrzymywał się z pisania arty-
kułów do czasopism warszawskich. Korespondencje jego z Paryża na tematy lite
rackie i społeczne, zamieszczane od r. 1871 w Kłosach przyniosły mu popularność. 
W r. 1878 wydawał dwutygodnik Listy Polskie (wyszły 4 zeszyty). Po roku 1880 prze
szedł na pozycje konserwatywne. Po powrocie do kraju osiadł w Petersburgu, gdzie 
pracował jako. członek redakcji zachowawczego pisma, Kraju (1883—85, 1887—-95). 
W r. 1893 wrócił do Królestwa, następnie w Kijowie w r. 1908 był sekretarzem pisma 
Nasza Przyszłość. Osiedliwszy się w Grodzisku pod Warszawą zmarł 2. VIII. 1919. 

W ciągu swej pięćdziesięcioletniej działalności pisarskiej był współpracownikiem 
czterdziestu kilku czasopism, m. in. Ateneum (1880, 1882, 1894—1901), Biblioteki War-
szawskiei (1873, 1884), Niwii (1882—83), Gazety Polskiej (1881, 1899—1901, 1904—1905), 
Gazetu Warszawskiej (1894—97), Prawdy (1881—82, 1895—1900), Przeglądu Literac
kiego Kraju (1886—1890), Przeglądu Tygodniowego (1880—82, 1895—97), Wieku (1873— 
1875) i in. Publicystyka jego, licząca około 1000 pozycji, dotyczy głównie zagadnień 
społecznych, literatury i filozofii. Jego prace wyróżniały się często wykwintnym sty
lem, na co już współcześni zwrócili uwagę. Hodi przekroczył swą działalnością 
szranki publicystyki i zajął jednocześnie niepoślednie miejsce w dziedzinie krytyki 
literackiej. 

Z większych jego pozycji wymienić należy tom zbiorowy pt. „Wybór prac literac
kich" (W-wa 1876), znakomity przekład „Katedry Marii Panny w Paryżu" Wiktora 
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Hugo (W-wa 1876), dwie słabe powieści: „Pan Ślepy-Paweł" (W-wa 1881) i „Pan 
Głuchy-Gaweł" (Petersburg 1891) oraz wspomnienia z roku 1870—71 pt. „W dniach 
wojny i głodu" (W-wa 1900). 

W. Pobóg M a l i n o w s k i : Gmina i jej redak tor , Niepodległość 1931 IV 20—43; St. P i g o ń : 
Pan Tadeusz . Wzrost, wielkość i s ława. W-wa 1934 s. 323—330; Wł. B e r b e l i c k i : P seudon imy 
Józefa Tokarzewicza, Roczniki Biblioteczne R. 3: 1959 s. 247—256; A. G r o d e k : Józefa Tokarze -
wicza konspek t ekonomii poli tycznej 1870 г., Ekonomista 195ii n r 6 s. 167Э—1690 i odb. ; Zb. Ż a-
b i c k i : Z p rob lemów ideologii i es te tyki pozytywizmu. Pub l i cys tyka emigracy jna Józefa Toka 
rzewicza na tle p rądów epoki . Warszawa 1964. 

Władysław Berbelicki 

JOSSE HENRYK (1858—1931). Kryptonim J. H-e. 

Kształcił się w Krakowie i Wiedniu. Pracę dziennikarską rozpoczął w r. 1882 
w Gazecie Krakowskiej, ale już w następnym roku, od 1. III, przeszedł do redakcji 
Nowej Reformy i pracował tu aż do zwinięcia tego pisma w 1928, pisując równocze
śnie w Kurierze Lwowskim, Dzienniku Polskim (1887—8) i w Przyjacielu Ludu, 
a także okresowo redagował (w latach 1920 i 1921) wychodzące w Krakowie czaso
pismo humorystyczne Humor Polski. Od 2. VIII. 1928 wszedł w skład redakcji Ilustro
wanego Kuriera Codziennego. Należał do dawnego pokolenia dziennikarskiego, celo
wał głównie w felietonach i nowelach, a przede wszystkim w krótkich migawkach, 
w których tematem był Kraków, jego ludzie i codzienne sprawy miasta, owiane 
swoistym sentymentem. Często podróżując po Europie, wyniósł doskonałą znajomość 
kultury Francji i Austrii i wyzyskiwał to w felietonach. Zm. w Krakowie 25. IX. 1931. 
Ogłosił cykl nowel i szkiców „Pogodne obrazki" (Wieliczka 1912). 

Ilustrowany Kurier Codzienny 1931, n u m e r y 266, 267, 269. Informacje uzyskane w 1958 r. od 
córki, Zofii Rojkowej z Krakowa . 

Karol Lewicki 

BARO FRANCISZEK S. (1883—po 1947). 

Urodził się w miejscowości Czudec koło Rzeszowa; do szkół uczęszczał w Rzeszo
wie, gdzie też w r. 1900 zdał maturę. W r. 1903 wyjechał do Ameryki i początkowo 
osiadł w Buffalo. Filozofię ukończył na uniwersytecie w Detroit. Potem został 
tam nauczycielem w szkole International Correspondence School. W 1904 był współ
redaktorem Polaka Amerykańskiego, a potem Polaka w Ameryce. Później został 
naczelnym redaktorem tego pisma i pozostał na tym stanowisku do r. 1912. Od 
14 maja t. r. do 1939 pracował jako redaktor Narodu Polskiego (tygodnik), oficjal
nego organu Zjednoczenia Pol. Rzym.-Kat. w Ameryce od r. 1920. Oprócz tego pełnił 
funkcję redaktora Dziennika Zjednoczenia w Chicago (organ półurzędowy ZPRK); 
redaktorem i wydawcą Tygodnika Obywatelskiego w Hamtramck był od r. 1924. 
Pismo to miało angielskie wydanie pt. Citizens Weekly (od г. 1930). Z innych pism 
przez niego redagowanych należy wymienić Przyszłość Chicagowską. Wraz z bratem 
wydawał i redagował Ognisko Domowe. Ich drukarnia należała do najlepiej urzą
dzonych. Przyczynił się znacznie do poczytności Dziennika Chicagowskiego, w którym 
od lat zamieszczał artykuły na 4 i 5 stronie tegoż pisma. W 1937 został wybrany pre
zesem Syndykatu Dziennikarzy Polskich w Ameryce. W polskim Wydziale Narodo
wym odegrał wielką rolę. Był zdolnym dziennikarzem i publicystą oraz wybitnym 
działaczem Polonii amerykańskiej; założył m. in. Towarzystwo Rejtana. Prowadził 
również biuro sprzedaży realności. Mieszkał w Evanston (Illinois) i zmarł po r. 1947. 

S. Z i e l i ń s k i : Bibliografia czasopism polskich za granicą, W-wa 1935, i ndeks ; S. O s a d a : 
Prasa i publ icys tyka polska w Ameryce , i ndeks ; P l any S y n d y k a t u Dziennikarzy Polskich w Ame
ryce. Wywiad z p rezesem Fr . Barc iem, Polacy Za granicą 1937 n r 4 s. 20—22; Publ icyści p r z y n o -
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szący poczytność pismu. Dziennik Chicagowski 1947 nr 163 z 12 VII, s. Ił» fot.; Dr K. W a c h t l : 
Polonia w Ameryce. Filadelfia 1944, indeks; Golden Jubilee Polish Alma Mater of America. 
Chicago 1947. 

Franciszek German 

JAKUBOWSKI WŁADYSŁAW (1910—1944). 

Dziennikarz i publicysta, działacz polityczny. Urodził się 11. XI. 1910. Bardzo wcze
śnie rozpoczął działalność polityczną w warszawskim środowisku Związku Nieza
leżnej Młodzieży Socjalistycznej, którego był prezesem podczas swoich studiów na 
wydziale prawa U. W. Jednocześnie rozpoczął także pracę dziennikarską pracując 
kolejno w Chłopskiej Prawdzie, w Tygodniku Robotnika i Robotniku. W roku 1934 
został redaktorem Robotnika Radomskiego, na którym to stanowisku pozostawał przez 
dwa lata. W r. 1936 wrócił do Warszawy na stanowisko sekretarza redakcji Dziennika 
Ludowego (robiąc jednocześnie dyplom magistra praw1). Brał udział w kampanii wrze
śniowej 1939, dostał się do niewoli i został wywieziony do Prus Wschodnich, skąd 
wrócił w maju 1940 r. 

Po powrocie do Warszawy zaczął pracować legalnie w IV okręgu RGO na Pradze. 
Rozpoczął też zaraz działalność konspiracyjną w podziemnych organizacjach socja
listycznych, utrzymując kontakt z różnymi odłamami ruchu socjalistycznego w War
szawie. W 1942 r. został redaktorem podziemnego Robotnika, współpracując także 
z innymi pismami socjalistycznymi, m. in. redagował pismo Wieś i Miasto. Przygoto
wywał się ponadto do doktoratu z zakresu ekonomiki oraz napisał „Historię socja
lizmu". Rękopis tej pracy zaginął podczas powstania warszawskiego. W okresie po
wstania Jakubowski pracował w redakcjach powstańczych pism socjalistycznych na 
Powiślu. Zginął rozstrzelany przez Nimców 8 września 1944 r. na ulicy Smulikow
skiego, po upadku Powiśla. 

Artykuły umieszczał w pismach: Chłopska Prawda, Dziennik Ludowy, Robotnik, 
Robotnik Radomski, Tydzień Robotnika, Wieś i Miasto. 

Opracowano na podstawie: Wł. D u n i n - W ą s o w i c z : Lista strat dziennikarstwa polskiego 
(rkps) oraz informacji rodziny. 

Krzysztof Dunin-Wąsowicz 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

LUCJAN MEISSNER 

SYSTEM TELEWIZJI KOMERCYJNEJ 
W WIELKIEJ BRYTANII 

Telewizja jest w Wielkiej Brytanii najpopularniejszym środkiem informacji maso
wej. Według danych uzyskanych na podstawie stałej ankiety BBC, dotyczącej odbioru 
programu radiowego i telewizyjnego — całe audytorium telewizyjne w Wielkiej Bry
tanii liczyło w I kwartale 1964 r. około 44.500.000 osób. Ustalono, że przeciętnie ogląda 
codziennie program telewizyjny przeszła 37 min osób. Prawie połowa tego audyto
rium ogląda zarówno program BBC, jak i konkurencyjnej telewizji komercyjnej. 
Przeciętnie Anglik spędza przy telewizorze około 16,7 godzin w tygodniu, a na słu
chanie radia poświęca 9,2 godziny tygodniowo.1) 

Tak więc Wielka Brytania należy do państw, w których zasięg środków infor
macji masowej jest wyjątkowo duży. Jest to kraj o największej liczbie egzemplarzy 
gazet przypadających na 1.000 mieszkańców (609) i największym w Europie (po Mo
naco) wskaźniku „gęstości telewizyjnej" (26,5 teleodbiorników na 100 mieszkańców). 
W Wielkiej Brytanii telewizja, podobnie jak radiofonia, znajduje się od szeregu lat 
pod nadzorem państwa. Utworzenie drugiego obok BBC systemu telewizyjnego, ma
jącego charakter „niepaństwowy", poprzedzone było kilkuletnią namiętną dyskusją 
publiczną, w czasie której dochodziło do ostrych kontrowersji i spięć. Dyskusja ta, 
tocząca się niejednokrotnie na forum Izby Gmin, ujawniła najróżnorodniejsze intrygi 
i machinacje kół politycznych i finansowych, żywo zainteresowanych w uruchomieniu 
nowej, potężnej instytucji informacji, propagandy i reklamy, kształtującej poglądy, 
gusty i upodobania szerokich rzesz społeczeństwa brytyjskiego. Powołanie do życia 
nowej komercyjnej telewizji stało się m. in. możliwe dzięki silnemu naciskowi, wy
wieranemu przez konserwatywnych członków parlamentu brytyjskiego na pierwszy 
po II wojnie światowej rząd konserwatystów. W okresie bowiem pierwszego po woj
nie gabinetu Labour Party utworzona przez rząd komisja do spraw telewizji pod 
przewodnictwem lorda Beveridge'a odrzuciła projekt uruchomienia komercyjnej tele
wizji. Jedynym członkiem komisji reprezentującym w tej kwestii inne zdanie był 
konserwatywny deputowany D. Selwyn Lloyd. 

30 lipca 1954 r. na mocy specjalnej ustawy uchwalonej przez parlament brytyjski 
(tzw. Television Act) powołana została do życia instytucja pod nazwą „Independent 
Television Authority" (ITA), której zadaniem była odtąd realizacja drugiego, nieza
leżnego od BBC programu telewizyjnego. Wybitny znawca stosunków brytyjskich, 
prof, nauk politycznych w uniwersytecie w Princeton, H. H. Wilson ocenił ten fakt 
w sposób następujący: 

') Biuletyn Telewizyjny, nr 5/1964, s. 84—86. 
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„Wielka Brytania otrzymała komercyjną telewizję wbrew opinii niemal wszystkich 
działaczy oświatowych, religijnych i kulturalnych, jak również pewnych, mających 
istotne znaczenie, kół przemysłowo-handlowych. ^Wyborcy brytyjscy i szeregowi 
członkowie Partii Konserwatywnej nie mieli żadne*] możności wypowiedzenia się co 
do meritum sprawy".2) 

W ten sposób powstała w Wielkiej Brytanii druga — „niezależna" z nazwy, 
a w istocie rzeczy w pełnym tego słowa znaczeniu komercyjna telewizja, mająca 
według intencji ustawodawców stwarzać odbiorcom większe możliwości wyboru 
i jako czynnik konkurencyjny wobec BBC — wpływać dodatnio na ogólny poziom 
brytyjskich programów telewizyjnych. 

ITA, jako instytucja kierująca nową niezależną telewizją („Independent Tele
vision", w skrócie ITV), otrzymała od parlamentu brytyjskiego, na okres 10-ciu lat 
prawo posiadania i eksploatacji telewizyjnych stacji nadawczych. W przeciwieństwie 
do BBC telewizja komercyjna podzielona jest na kilkanaście samodzielnych, perso
nalnie i finansowo niezależnych towarzystw programowych. Instancją nadrzędną 
w stosunku do tych towarzystw, odpowiedzialną za całokształt programu przed usta
wodawcą jest „Independent Television Authority", która buduje i eksploatuje lokalne 
stacje telewizyjne, kontraktuje od poszczególnych towarzystw programy i audycje 
reklamowe, uzyskując za sprzedany im czas telewizyjny opłaty, z których pokrywa 
koszty utrzymania własnej sieci. Obecnie telewizja komercyjna dysponuje 17 nadaj
nikami i transmituje ponad 60 godzin programu tygodniowo. Program informacyjny 
przygotowuje dla wszystkich stacji nadawczych telewizji komercyjnej towarzystwo 
kontraktowe „Independent Television News" (ITN). 

ITA kierowana jest przez 10-cio osobowe gremium, mianowane na okres nie więcej 
niż 5 lat przez generalnego pocztmistrza Wielkiej Brytanii (minister poczty). Gremium 
to mianuje z kolei dyrektora i dwustu kilkudziesięciu pracowników. Kierownictwo 
telewizji komercyjnej dysponuje jeszcze 5 tzw. komitetami konsultatywnymi: 1) ko
mitetem do spraw reklamy i ogłoszeń; 2) komitetem do spraw audycji dziecięcych; 
3) komitetem do spraw Szkocji; 4) komitetem do spraw Północnej Irlandii oraz 
5) komitetem do spraw religijnych. Skład osobowy tego ostatniego jest prawie iden
tyczny do składu centralnego komitetu konsultatywnego BBC do spraw religijnych. 

Formalnie — z punktu widzenia ustawy — ITA odpowiada nie tylko za treść 
audycji przygotowywanych we własnym zakresie, ale także za całokształt polityki 
programowej prowadzonej przez poszczególne towarzystwa, które przygotowują 
i nadają program telewizyjny dla określonych regionów kraju. Podczas gdy sama 
ITA nadzorowana jest pod względem finansowym przez parlament, towarzystwa te, 
nazywane inaczej „Contract Companies", mają charakter czysto prywatny spółek 
akcyjnych, pokrywających należne ITA opłaty ze sprzedaży wstawek reklamowych. 
Sprzedaż tych wstawek przynosi im jednak ogromne zyski. Mimo to ITV nie jest — 
przynajmniej w swych założeniach — telewizją komercyjną zorganizowaną całkowicie 
na wzór amerykański. Firma, która się reklamuje, formalnie nie ma prawa decydo
wać o treści programu. W odróżnieniu bowiem od zwyczajów panujących w telewizji 
amerykańskiej w ITV obowiązuje zasada, że treść programu i treść nadawanej re
klamy winny być ściśle oddzielone. 

Dyskusja nad problemem telewizji rozgorzała w Wielkiej Brytanii na nowo 
w czerwcu 1962 r. w związku z ogłoszeniem sprawozdania komisji parlamentarnej 
pod przewodnictwem Harry Pilkingtona, powołanej w swoim czasie przez rządzącą 
Partię Konserwatywną dla zbadania stosunków w TV. Sprawozdanie chwaliło osią
gnięcia sieci telewizyjnej BBC, natomiast niezwykle ostro krytykowało ITV. Komisja 
stwierdziła, że programy telewizji komercyjnej oparte są na taniej sensacji oraz że 
ITV czerpie nadmierne zyski z ogłoszeń reklamowych. Komisja Pilkingtona propo
nowała w swoim sprawozdaniu podjęcie przez rząd brytyjski szeregu kroków zmie
rzających do zaostrzenia kontroli nad działalnością telewizji komercyjnej oraz wpła
cania do skarbu państwa znacznej części osiąganych przez ITV zysków. Zalecenia 
komisji spotkały się z lawiną protestów ze strony rządzącej Partii Konserwatywnej, 
jak też niektórych kół labourzystowskich. Związany z Labour Party masowy dziennik 
Daily Mirror, posiadający duże udziały w towarzystwach programowych ITV, pisał 

2) Zob. H. H. W i l s o n : Pressure Group. The Campaign for Commercial Television, Londyn 
1961, s. 215. Problem ten omawia również szczegółowo Clive J e n k i n s w swojej monografii: 
Power Behind the Screen. Ownership Control and Motivation in British Commercial Television, 
Londyn 1961. 
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m. in., że koła zbliżone do wielkiego kapitału zarzucają komisji Pilkingtona, iż stara 
się uśmiercić prywatną inicjatywę i zdrową konkurencję, a następnie znacjonali-
zować całą telewizję. Konserwatywny dziennik Daily Telegraph pisał zaś: „Godne 
pożałowania jest skrytykowanie konkurencji między BBC a ITV przez komisję, lecz 
jeszcze bardziej godne pożałowania są tezy, iż każde przedsiębiorstwo ciągnące zyski 
z ogłoszeń staje się przedsiębiorstwem wypaczonym i skorumpowanym. Poważny 
dziennik, czerpiący sam dochody z ogłoszeń, nie może zgodzić się z takim nonsen
sem, jak sprawozdanie komisji Pilkingtona". Czołowa gazeta brytyjskiej wielko-
burżuazyjnej elity Times zauważała w związku ze sprawozdaniem komisji, że po
dobną opinię wyraziła już kilka lat wcześniej inna komisja badająca stosunki w tele
wizji. Times przypominał, że opracowano wówczas kompromisowe posunięcia, któ
rych nie wprowadzono jednak w życie. 

Koniec końców komisja Pilkingtona spowodowała podjęcie decyzji tylko w nie
których istotnych sprawach: postanowiono uruchomić w kwietniu 1984 r. nowy pro
gram telewizyjny BBC pn. „BBC2", który w roku 1966 ma być dostępny dla 70'% 
mieszkańców Wielkiej Brytanii. Wzięto również pod uwagę zalecenia komisji w spra
wie telewizji kolorowej. 

Telewizja BBC walczy nieustannie ze swą komercyjną konkurentką o popularność 
wśród telewidzów brytyjskich. Walka ta praktycznie toczy się od 22 września 1955 г., 
kiedy ITV rozpoczęła swą działalność. W tymże już roku ITV zdobyła sobie od razu 
59% wszystkich telewidzów, pozostawiając BBC tylko 41%. W latach następnych 
audytorium telewizyjne BBC zmniejszyło się jeszcze bardziej. W roku 1960 tylko 37% 
telewidzów oglądało jej program. Poprawę przyniósł dopiero okres późniejszy: 
w 1961 r. audytorium telewizyjne BBC stanowiło 39% ogółu telewidzów, w 1962 — 
48%, a w 1963 już 50%. Ale w ciągu pierwszych trzech miesięcy 1964 r. znów zmniej
szyło się do 46%.:i) 

W programie ITV kładzie się przede wszystkim nacisk na rozrywkę, przeznaczoną 
dla masowego odbiorcy. Istotną charakterystyczną cechą programu telewizji komer
cyjnej jest nagromadzenie audycji kryminalnych, sensacyjnych i nadawanych w od
cinkach powieści telewizyjnych. Dominują również lekkie programy rozrywkowe 
(quizy, variété). Wśród nadawanych przez ITV sztuk telewizyjnych również przewa
żają sensacyjne. Wiele czasu poświęca się w programie ITV na sport. Audycje oświa
towe, dokumentalne oraz programy literackie stanowią stosunkowo niewielki procent 
w porównaniu z pozycjami rozrywkowymi. Większość wstawek reklamowych umie
szcza się między poszczególnymi pozycjami programu lub nadaje się w przerwach 
audycji. 

Trzeci program telewizyjny, tzw. „BBC2", nadawany jest w Wielkiej Brytanii od 
20. VI. 1964 r. Przeznaczony jest dla tych kręgów brytyjskiej publiczności telewizyjnej, 
którym nie odpowiadały względnie nie wystarczały dwa dotychczasowe programy 
(BBC, ITV). Audycje tego programu odbierane są na razie w obrębie wielkiego Lon
dynu i w Anglii płd.-wschodniej. Podobnie jak BBC i ITV, tak i „BBC2" korzysta 
z transmisji audycji amerykańskich. Swoją premierę „BBC2" rozpoczęła od trans
misji z amerykańskiego Musie Hallu „Kiss me Kate". 

Program „BBC2" nadawany jest parę godzin dziennie. W poniedziałek audycje 
rozrywkowe (variété, farsa, wodewil, muzyka lekka); wtorek — program oświatowy; 
środa — tzw. wieczór powtórzeń; czwartek — program dla specjalnych grup telewi
dzów; piątek — wieczór rozrywkowy (sztuka TV); sobota — telewizyjna adaptacja 
utworów klasycznych, film dokumentalny, sport, kabaret, dyskusja; niedziela — 
teatr TV, muzyka (opera), balet, film fabularny oraz 30 minutowy program dla głu
chych, zawierający przegląd najważniejszych wydarzeń dnia. 

Według opinii londyńskich krytyków telewizyjnych program „BBC2" uruchomiony 
został po to, aby zdobyć z powrotem tę publiczność, którą BBC zabrała ITV. 

Odpowiedzmy teraz na bardzo istotne pytanie: w czyich rękach znajdują się towa
rzystwa programowe telewizji komercyjnej, kto włada owymi potężnymi spółkami, 
przygotowującymi „telewizyjną strawę duchową" dla dziesiątków milionów Brytyj
czyków. 

W pierwszej fazie istnienia ITV zaangażowali się w niej głównie ludzie radia, ame
rykańscy fachowcy od reklamy oraz brytyjski przemysł rozrywkowy. Rychło jednak 
okazało się, że telewizja komercyjna przynosi swym udziałowcom kolosalne zyski. 

') Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag Nr 23/24, 1964, s. 985. 
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Nieco później zaangażowały się w tej dochodowej imprezie brytyjskie wydawnictwa 
prasowe oraz przemysł filmowy. 

50% akcji największego i najbogatszego towarzystwa programowego „Associated 
Rediffusion" (programy dla mieszkańców Londynu) należy do koncernu elektrycznego 
„British Electric-Traction", reszta jest w posiadaniu drobnych akcjonariuszy. „Gra
nada TV" (programy dla północnych hrabstw nadawane w poniedziałki i piątki) jest 
prawie wyłączną domeną londyńskiego króla przemysłu rozrywkowego, Mr Sidneya 
Bernsteina, który wespół ze swoją rodziną i przyjaciółmi dysponuje ponad 85% ka
pitału akcyjnego towarzystwa. Większość akcji „Associated Television" (programy 
dla Londynu nadawane w soboty i święta, programy dla centralnych hrabstw nada
wane w poniedziałki i piątki) należy do wielkich wydawnictw prasowych, m. in. do 
grupy „Daily Mirror-Sunday Pictorial" (razem 22% udziału), „Westminster Press 
Provincial Newspapers" (5,5%) oraz Birmingham Post and Mail (4%). Dalszymi udzia
łowcami są firmy „Moss' Empires" (40% udziału), „Pye-Ekco" (przedsiębiorstwo roz
rywkowe) i „Associated Electrical Industries". 

Czwarta grupa telewizyjnych towarzystw programowych, tzw. „ABC Television" 
(programy dla centralnych i północnych hrabstw) znajduje się całkowicie w rękach 
przedsiębiorstwa filmowego „Associated British Pictures", które z kolei kontrolowane 
jest przez amerykański koncern filmowy Warner Brothers (37,5% akcji w posiadaniu 
koncernu). 80°/o akcji towarzystwa „Scottish Television" (programy dla centralnej 
Szkocji nadawane we wszystkie dni tygodnia) należy do koncernu prasowego Thom
sona. „Television Wales and West", w skrócie TWW, towarzystwo obejmujące swoim 
zasięgiem działania południową Walię i Anglię zachodnią, należy w 25% do lorda 
Derby, w 20,5% do londyńskiej gazety niedzielnej News of the World i w 14,5% do 
pisma Liverpool Daily Post. Współwłaścicielami „Southern Television" (programy 
dla Anglii południowej i południowo-wschodniej nadawane we wszystkie dni tygod
nia) są między innymi firmy „Associated Newspapers" (37,5% udziału) i koncern 
czasopiśmienniczy „Amalgamated Press", wykupiony w swoim czasie przez grupę 
wydawniczą „Daily Mirror-Sunday Pictorial". 

Współudziałowcem „Tyne Tees Television" (programy dla północno-wschodniej 
Anglii nadawane cały tydzień) jest znana fabryka czekolady znajdująca się w posia
daniu rodziny Cadbury, a spory pakiet akcji „Anglia Television" (programy dla 
wschodniej Anglii nadawane we wszystkie dni tygodnia) należy do dziennika Guar
dian. Współudziałowcem „Ulster Television" (programy dla północnej Irlandii nada
wane we wszystkie dni tygodnia) jest dziennik Daily Mail. Telewizyjne towarzystwo 
programowe dla Anglii południowo-zachodniej, „Westward TV", znajduje się w po
siadaniu rodziny Astorów (akcjonariusze dziennika Times) oraz londyńskich czaso
pism New Statesman i Spectator.4). 

Towarzystwa „ABC Television", „Granada Television", „Association Rediffusion" 
i „Associated Television" znane są jako tzw. wielka czwórka. Obejmują one zasię
giem swej działalności najbardziej zaludnione regiony Wielkiej Brytanii. Dysponują 
wielkimi środkami finansowymi i posiadają możliwość produkcji filmów telewizyj
nych. Towarzystwa te mogą swe audycje telewizyjne wzajemnie sobie sprzedawać 
oraz odstępować drobnym kontrahentom, wykorzystując w tym celu sieć retrans-
lacyjną. Według instrukcji zarządu telewizji komercyjnej (ITA) tematyka audycji 
organizowanych przez mniejsze towarzystwa programowe powinna być tak ułożona, 
aby 15% stanowił materiał lokalny. W praktyce jednak istniejący system retrans-
lacji powoduje, że znaczna część kraju objęta jest centralnymi audycjami, w rezul
tacie czego mało jest oznak pełnowartościowej konkurencji między towarzystwami 
programowymi, jaką przewidywała ustawa telewizyjna z 1954 r. 

Sfera działalności wielkiej czwórki wykracza daleko poza granicę Wielkiej Bry
tanii. Tak np. towarzystwo „Associated Television" na sprzedaży swych audycji za 
granicę zarobiło kilkanaście milionów funtów szterlingów. Towarzystwo to zainwe
stowało wielkie sumy w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i Stanach Zjedno
czonych, a w ostatnich latach przyłączyło się do francuskiego konsorcjum zajmu
jącego się przygotowywaniem audycji telewizyjnych. 

„Associated Television" jest chytrze pomyślanym splotem grup gazetowych i wiel
kich towarzystw widowiskowo-rozrywkowych. W skład jej zarządu wchodzą m. in. 
bogaci przedsiębiorcy: Prince Littler, Val Parnell, Lew Grade i Robert Ren wick, 

*) Jud i th T o d d : S t ruc tu re and S t ra tegy of the Mass Media, Londyn 1961, s. 20—22. 
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dyrektor szeregu wielkich firm elektrotechnicznych. Prof. H. H. Wilson pisze w swej 
cytowanej już książce, że Renwick odegrał dużą rolę w powołaniu do życia komer
cyjnej telewizji, przyczyniając się głównie do tego, że partia konserwatywna zajęła 
wobec tej kwestii pozytywne stanowisko. Renwick wywierał silną presję na koła par
tyjne konserwatystów, przede wszystkim zaś na lorda Wooltona jako przewodniczą
cego partii. Wpływ Renwicka okazał się skuteczny w wyniku poparcia, jakiego udzie
lił on politykom konserwatywnym w czasie zbiórki pieniężnej na fundusz wyborczy 
ich partii. Inni wymienieni wyżej członkowie zarządu „Associated Television" są 
jaskrawym przykładem szybkiego bogacenia się wpływowych akcjonariuszy telewi
zyjnych towarzystw programowych. Val Parnell kupił w 1955 r. akcje towarzystwa 
wartości 1.000 Ł, pod koniec 1959 r. wartość tych akcji wzrosła do 220.000 Ł. Lew 
Grade zainwestował w telewizji komercyjnej w roku 1955 1.250 Ł, pod koniec 
roku 1959 udział ten wzrósł do 275.000 Ł. Prince Littler kupił w swoim czasie akcje 
telewizji komercyjnej wartości 900 Ł, pod koniec 1959 r. wartość tych akcji wzrosła 
do 200.000 Ł. 

Telewizja komercyjna okazała się w pełnym tego słowa znaczeniu imprezą docho
dową. Udzielona ITA na mocy ustawy telewizyjnej pożyczka państwowa w wyso
kości 2 min funtów szterlingów wykorzystana została tylko w V-i, przy czym do końca 
1959 r. połowę tej sumy już zwrócono. Podstawą finansową ITA były bowiem od 
samego początku dochody z reklam i opłaty od towarzystw kontraktowych, pokrywa
jących koszty swych programów z tego samego źródła. W roku budżetowym 1957/58 
dochody ITA wyniosły 2.305.894 Ł, a czysty zysk 841.820 Ł. W roku budżetowym 
1958/59 ITA i nadzorowane przez nie towarzystwa programowe osiągnęły 130% czy
stego zysku. Dochody ITA przekroczyły w tym okresie 3 min funtów, wydatki wy
niosły łącznie z odpisami 2 min, w związku z czym pozostało 1 min funtów czystego 
dochodu. W roku 1960 czysty zysk telewizyjnych towarzystw kontraktowych prze
kroczył 30 min funtów szterlingów. Dywidendy towarzystwa programowego „Tele
vision Wales and West" osiągnęły 110%. 

Według wstępnych szacunków bilans 10-letniej działalności ITA (1954—1964) ma 
zamykać się sumą 7 min funtów szterlingów wydatkowanych z tytułu podatków, 
5 min funtów wydanych na budowę obiektów telewizyjnych i rezerwy kapitałowej 
w wysokości 4 min. Źródłem tych ogromnych zysków była i jest reklama telewizyjna, 
coraz bardziej doceniana przez bogatych inserentów i coraz lepiej płatna. 

Oto znamienne zestawienie ilustrujące wzrost wydatków5) na reklamę w komer
cyjnej telewizji brytyjskiej w latach 1955—1959: 

Rok Suma 
(w funtach szt.) 

1955 2.066.000 
1956 12.390.000 
1957 31.945.000 
1958 48.098.000 
1959 58.360.442 

Rzecz jednak charakterystyczna, że o i)e w pierwszej fazie swej działalności tele
wizja komercyjna stanowiła w zakresie reklamy poważną konkurencję dla prasy 
drukowanej, o tyle później okazało się, że niebezpieczeństwo to jest względne i trudno 
mówić o trwałym zagrożeniu mogącym przynieść innym środkom informacji ma
sowej finansową klęskę. Mimo bowiem początkowych przesunięć, jakie dokonały 
się w dziedzinie reklamy na korzyść telewizji, praktyka wykazała, iż prasa i tele
wizja wzajemnie się w tym zakresie uzupełniają. 

Poczynając mniej więcej od końca 1955 r. konkurencyjność telewizji komercyjnej 
w stosunku do prasy zaczęła maleć. Domeną prasy pozostały nadal 3 grupy ogłoszeń 
i reklam: drobne inseraty, okazyjne oferty kupna oraz ogłoszenia finansowe. Równo
waga ta osiągnięta została w okresie, gdy kraj został już odpowiednio nasycony te
lewizorami. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badania dowiodły, że telewizyjne 
audycje reklamowe wzmagają głównie popyt na drobne tanie przedmioty codziennego 
użytku: słodycze, artykuły tytoniowe, proszki do prania, kosmetyki i różnego rodzaju 
tabletki. Nie wpływają natomiast skutecznie na sprzedaż drogich artykułów rynko
wych, jak auta i przedmioty luksusowe. Reklama telewizyjna oddziaływuje przez su-

') Dane wg wydawnictwa „Media Records". 
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gestywną siłę swego stałego powtarzania, ogłoszenie w gazecie ża pomocą informacji 
i opisu. Według opinii fachowców brytyjskich reklama telewizyjna budzi ciekawość 
i wywołuje potrzebę, reklama i ogłoszenie w gazecie zaspakajają ciekawość i roz
strzygają o potrzebie. 

Bujny rozwój telewizji nie pozostał również bez wpływu na oblicze i sposób re
dagowania brytyjskich dzienników i periodyków. Obserwatorzy i krytycy prasy 
w Wielkiej Brytanii wyrażają opinię, że w wielu gazetach i tygodnikach rozwinął 
się pod wpływem telewizji nowy styl ujmowania problemów i wydarzeń dnia, po
legający głównie na dobieraniu takich tematów, którym telewizja — w ramach swoich 
możliwości technicznych — nie jest w stanie całkowicie sprostać. Tak np. zauważa 
się, że informacja telewizyjna wzbudza u odbiorcy potrzebę lepszego komentowania 
omawianych wydarzeń na łamach prasy. W zakresie szybkości podawania informacji 
radio i telewizja w Wielkiej Brytanii są w porównaniu z prasą niedoścignione. Pozo
stały natomiast prasie brytyjskiej duże możliwości, aby szybkie, fragmentaryczne 
i w związku z tym nie w pełni jasne informacje radia i telewizji rozwijać i komen
tować, ukazywać opisywane w nich fakty w szerszym kontekście, w powiązaniu 
z innymi wydarzeniami dnia. 

Utrzymywanie się wysokich nakładów prasy brytyjskiej, zarówno gazet i perio
dyków o zasięgu ogólnokrajowym, jak i regionalnych — świadczy o tym, że koniec 
końców telewizja nie jest już dla prasy czynnikiem groźnym, tym bardziej, że jel 
ilościowy rozwój osiąga w tym kraju szczytowy poziom. Co więcej, wiele gazet i cza
sopism, zwłaszcza zaś magazyny ilustrowane, zmuszonych zostało wskutek telewizyj
nej konkurencji do lepszego i bardziej atrakcyjnego w treści, formie i kształcie gra
ficznym eksponowania oferowanego czytelnikom materiału. 

Programy i audycje telewizyjne są szeroko omawiane na łamach brytyjskich gazet 
i czasopism. Z drugiej strony telewizja poświęca wiele miejsca prasie, cytując jej 
opinie i komentarze oraz nadając w osobnych audycjach specjalne przeglądy najważ
niejszych dzienników i periodyków. Nie należy jednak zapominać, że to wzajemne 
wspieranie się — zręczne reklamowanie w prasie określonego programu telewizyj
nego i odwrotnie: umiejętne reklamowanie w telewizji określonych gazet i periody
ków — ma jeszcze inną, ściśle ekonomiczną przyczynę. Wielkie wydawnictwa pra
sowe są jednocześnie akcjonariuszami telewizyjnych towarzystw programowych, do
chody płyną więc często do tej samej kasy. Jest to bardzo szczególna zależność, potę
gowana poza tym przez fakt, że zarówno za poszczególnymi gazetami i koncernami 
wydawniczymi, jak i telewizyjnymi towarzystwami programowymi, stoją określone 
grupy nacisku, zainteresowane w dyskryminowaniu i zwalczaniu postępowych kie
runków w życiu politycznym Wielkiej Brytanii. 
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WALERY PISAREK 

POSZUKIWANIE KAMIENIA FILOZOFICZNEGO 

Co najmniej od pół wieku szuka się w USA „kamienia filozoficznego" masowej 
informacji, czyli przepisu na funkcjonalnie najskuteczniejsze kształtowanie formy 
językowej wypowiedzi rozpowszechnianej za pomocą druku i fal eteru. Współcześni 
poszukiwacze „kamienia filozoficznego" pracują na zlecenie wydawców i właścicieli 
stacji radiowych, pedagogów, polityków, byznesmenów i specjalistów od reklamy. 

Jakiego języka należy używać w dziennikach, czasopismach i audycjach radiowych, 
by znajdowały one chętnych odbiorców? Jak pisać podręczniki do nauki w szkołach 
różnego typu, by uczniowie najwięcej z nich korzystali? Jakim językiem przemawiać 
do wyborców, by nie tylko zrozumieli słowa mówcy, ale też i uwierzyli im? Która 
z wielu możliwych form językowych najskuteczniej trafi do świadomości „szarego 
człowieka" i przekaże mu informacje o zaletach nowych towarów czy wydajniejszych 
metodach uprawy roli? 

Próby odpowiedzi na te pytania podjęli przede wszystkim psychologowie i oni też 
do dziś odgrywają główną rolę (nie tylko w USA) w badaniach nad zrozumiałością 
różnych tekstów, to znaczy nad ich czytelnością. 

Wydana w 1963 roku książka amerykańskiego psychologa George'a Klare'a *), pro
fesora uniwersytetu w Ohio, podsumowuje wszystkie dotychczasowe usiłowania, jakie 
w tej dziedzinie podejmowano w USA (za pionierów badań nad czytelnością tekstów 
uważa się Niemca Kaedinga i Rosjanina Rubakina). Na wymienione wyżej pytania 
psychologowie nie odpowiadają wprost. Nie próbują dać recepty na wypowiedź o for
mie językowej zrozumiałej i przekonywającej, ale cel swych badań ograniczają do 
wyprodukowania narzędzia, za pomocą którego można by trafnie przewidzieć, czy 
już napisany, konkretny tekst zostanie zrozumiany w określonym kręgu odbiorców 
oraz rozstrzygnąć, który z dwóch konkretnych tekstów okaże się w określonym kręgu 
odbiorców skuteczniejszym, czyli w pierwszym rzędzie bardziej czytelnym. Zagad
nienie sprowadza się więc do stworzenia narzędzia, którym dałoby się mierzyć sto
pień zrozumiałości różnych tekstów. Takim narzędziem mają być słynne, rozrekla
mowane amerykańskie formuły czytelności (formulas of readability). Pojawiło się ich 
w ostatnim czterdziestoleciu kilkadziesiąt, z czego kilka cieszy się współcześnie (przy
najmniej w pewnych środowiskach) znacznym powodzeniem. 

Książka Klare'a składa się z czterech części. Pierwsza zawiera podstawowe infor
macje o praktycznym zastosowaniu formuł czytelności i ich przyrodzonych ogranicze
niach. Zastrzega się więc Klare, że formuł czytelności — choć niekiedy warto o nich 
pamiętać przy pisaniu — nie należy traktować jako recept na dobry styl, że w żad
nym wypadku nie powinny ograniczać indywidualności pisarza, że służą one jedynie 

') Georg R. K l a r e : TUE MEASUREMENT OF READABILITY. Iowa Sta te Univers i ty Press , 
Ames 1963. S. 328. 
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do oceny n a p i s a n e g o tekstu i to tylko pod względem zrozumiałości, a nie war
tości artystycznej. 

Część drugą poświęcił autor przeglądowi historycznemu amerykańskich formuł 
czytelności od roku 1921 do chwili obecnej. Omawia w porządku chronologicznym 
41 formuł, a także wspomina o innych metodach badania czytelności (za pomocą spe
cjalnych testów oraz opinii czytelniczych). Poza tym część druga zapoznaje ze stoso
waniem formuł w różnych dziedzinach, a mianowicie w dydaktyce, w handlu, prze
myśle, masowej informacji, administracji państwowej, w ankietach, kwestionariuszach 
i bibliotekarstwie. Z przeprowadzonych badań wynika, że znakomita większość tekstów 
jest zbyt trudna, by mogła je zrozumieć publiczność, do której teksty te adresuje na
dawca. Zbyt niezrozumiałym językiem pisane są podręczniki szkolne, dzienniki i cza
sopisma, zarządzenia administracyjne, ankiety, a także wiele powieści. Niewątpliwie 
dysproporcja między intencją nadawcy, a zdolnością percepcyjną odbiorcy charakte
ryzuje nie tylko stosunki amerykańskie. 

Część druga książki Klare'a zawiera również rozważania na temat trzech istotnych 
aspektów stosowania formuł czytelności, a mianowicie: a) doboru próbki: b) wpływu 
cech indywidualnych badacza oraz c) prawdziwości wyników. Co do wielkości próbek 
zalecanych przez twórców poszczególnych formuł wypowiedzieli się statystycy, uznając 
je za wystarczające. Przeprowadzone zaś eksperymenty wykazały, że różnice między 
wynikami uzyskiwanymi przez rozmaite osoby są nieistotne. 

Nieporównanie większe kłopoty przysparza zwolennikom stosowania formuł czy
telności zagadnienie prawdziwości uzyskiwanych wyników. Dowodzi się jej trzema 
sposobami: 1) przez wykazanie korelacji między danymi wynikającymi z zastosowa
nia formuły; 2) zgodności danych wynikających z zastosowania różnych formuł wobec 
tego samego testu oraz 3) zgodności między oceną stopnia czytelności testu na pod
stawie formuły a wynikami badań za pomocą testów rozumienia. Prawdziwość for
muł potwierdzają też badania nad zależnością szybkości czytania i poczytności tekstów 
od stopnia ich czytelności oznaczonego za pomocą formuły. 

Na część trzecią składają się między innymi dwa rozdziały, z których pierwszy 
poświęcony został rozważaniom nad cechami tekstów, drugi zaś — rozważaniom nad 
cechami czytelników i wpływem, jaki na ich sprawność czytelniczą wywierają oko
liczności zewnętrzne. I właśnie podczas lektury pierwszego z tych dwu rozdziałów 
najmocniej dochodzą do głosu zastrzeżenia nurtujące zresztą czytelnika książki 
Klare'a już od chwili, gdy przebrnął przez rejestr zaprezentowanych mu formuł czy
telności. 

Zanim jednak będzie można wyłuszczyć istotę tych zastrzeżeń, wypada przypomnieć 
choćby dwie z omówionych w części drugiej formuł. Niechże będą nimi: uznana po
wszechnie za najpopularniejszą formuła Rudolfa Flescha z roku 1948 (tzw. Reading 
Ease)2) oraz jej rówieśniczka, określona przez Klare'a jako najprecyzyjniejsza, for
muła Edgara Dale'a i Jeanne Chall. 

Oto formuła Flescha: 
1. Wybierz 100-wyrazowe próbki z badanego tekstu. 
2. Oblicz, ile sylab przypada na 100 wyrazów (wl). 
3. Oblicz, z ilu wyrazów składa się przeciętne zdanie (sl). * 
4. Zastosuj wzór: 

RE (Reading Ease) = 206,835 — 0,846 wl —1,015 sl 
Tak natomiast wygląda formuła Dale'a i Chall: 

1. Wybierz 100-wyrazowe próbki z badanego tekstu. 
2. Oblicz, z ilu wyrazów składa się przeciętne zdanie (X2). 
3. Oblicz procent wyrazów nie uwzględnionych w słowniku Dale'a (3000 najczę

ściej używanych wyrazów (X3). 
4. Zastosuj wzór: 

X = 0,1579 X3 + 0,0496Xi + 36365 
Obie formuły uwzględniają niewątpliwie słusznie dwa czynniki, warunkujące czy

telność tekstu: słownictwo i składnię- Czyż jednak rzeczywiście trudność wyrazu 
i zdania można mierzyć liczbą elementów składowych? Rzecz co najmniej wątpliwa, 

') Próbowałem zastosować formułę Flescha do kilku polskich tekstów i uzyskałem dość prze
konywające pod względem proporcji oceny ich czytelności. 
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a w świetle badań prowadzonych w Polsce w odniesieniu do zdania wręcz błędna. 
Podobnie chyba o skomplikowaniu architektury nie można wnioskować na podsta
wie liczby zużytych na budowę cegieł. Wprawdzie w przypadku słownictwa można 
na obronę formuł (co się zwykle robi) przytoczyć odkrytą przez Zipfa prawidłowość, 
że długość wyrazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego frekwencji, ale prawidło
wość ta, sprawdzająca się na wielkiej masie przykładów nie jest synchronicznie 
bezwyjątkowa (wyrazy w pewnym okresie o dużej frekwencji wychodzą z użycia, 
zachowując „skrócony kształt"). Jeśliby zaś nawet długość wyrazów (mierzoną w sy
labach) przyjąć za jeden z czynników zmniejszających czytelność tekstu, to trudno się 
zgodzić, by mogła ona być jedyną uwzględnioną w formule cechą słownictwa. Z tych 
względów właściwszą wydaje się formuła Dale'a i Chall (nic dziwnego, że ma opinię 
najprecyzyjniejszej), wprowadzająca jako odniesienie trudności wyrazu — listę wy
razów o największej frekwencji. Tu jednak wyłania się nowy szkopuł. Otóż w róż
nych środowiskach, w różnych kategoriach społecznych, te same wyrazy miewają 
różną frekwencję, co stawia pod znakiem zapytania możliwość opracowania słownika 
frekwencyjnego wspólnego dla całej społeczności mówiącej danym językiem. Ponadto 
taki słownik musiałby być jak najczęściej rewidowany i uwspółcześniany. Tymcza
sem niektóre z formuł zalecają używanie słowników frekwencyjnych opracowanych 
ćwierć wieku wcześniej. 

Jeśli zaś chodzi o składnię, to niewątpliwie o trudności zdania stanowi w niepo
równanie większej mierze stopień komplikacji jego struktury syntaktycznej aniżeli 
liczba składników. Wprawdzie zwykle zdanie o większej liczbie składników jedno
cześnie reprezentuje wyższy stopień komplikacji składniowej, ale przecież nie zawsze 
tak bywa. Jeżeli do przytoczonych tu uwag dodamy znane kłopoty z definicją wyrazu, 
nieufność wobec formuł czytelności okaże się jeszcze bardziej uzasadniona. 

Przytoczone tu przykładowo dwie najbardziej rozpowszechnione formuły dowodzą 
ponad wszelką wątpliwość, że nie są dziełem językoznawców. Co więcej zbudowane 
są przy całkowitym ignorowaniu punktu widzenia lingwistyki nawet w jej tradycyj
nym wydaniu. Nie jest to dziełem przypadku ani wynikiem nieuctwa twórców for
muł. Jak tłumaczy Klare, chodziło im bowiem o stworzenie takich narzędzi, które 
mogłyby być stosowane przez ludzi nie mających wykształcenia językoznawczego. 
Aby osiągnąć ten cel, zrezygnowano z naukowej ścisłości, godząc się na niedopu
szczalne, moim zdaniem, uproszczenia. 

Pomimo tych grzechów formuły czytelności nie są nieużyteczne. Choć nie można 
ich wyników traktować jak wyroczni, z ogromnym przybliżeniem sygnalizują prze
cież nieczytelność tekstu a to już jest godna uwagi funkcja społeczna. 

Ostatni rozdział swej książki poświęca Klare rozważaniom na temat przyszłych 
badań nad czytelnością. Sądzi, że powinny one pogłębić poznanie samego procesu 
czytania i roli języka w tym procesie, wykryć nowe czynniki użyteczne w mierzeniu 
czytelności tekstu oraz udoskonalić metody wyzyskiwania w formułach czynników 
dotychczas uwzględnianych-

Książkę kończy imponująca bibliografia (ona stanowi część czwartą pracy); skła
dają się na nią 482 pozycje, z których każda opatrzona jest notką informującą o treści, 
tezach i przeznaczeniu poszczególnych rozpraw. 

Poszukiwania „kamienia filozoficznego" nie ustają. Czy zostaną kiedykolwiek 
uwieńczone powodzeniem? Chyba tak, ale na pewno nie będzie nim jedna uniwer
salna formuła, ale raczej wiele różnych formuł o ograniczonym zakresie zastosowania. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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BIOGRAFIA 

Marian T y r o w i с z : TOWARZY
STWO DEMOKRATYCZNE POL
SKIE 1832—1863. PRZYWÓDCY 
I KADRY CZŁONKOWSKIE. Prze
wodnik biobibliograficzny. Warsza
wa 1964, Książka i Wiedza, s. 871 + 3 
nlb. + 64 ilustracje. 

Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę 
powstania styczniowego i z tej okazji 
pojawiło się szereg publikacji nauko
wych ukazujących powstanie w pełniej
szym świetle, do czego w znacznym 
stopniu przyczyniła się także współpraca 
historyków polskich i radzieckich. 

Na rok 1963 przypadła również inna 
ważna rocznica — stulecie rozwiązania 
Towarzystwa Demokratycznego Polskie
go — najliczniejszej organizacji Wiel
kiej Emigracji, o tendencjach demokra
ty czno-rewolucyjnych, mającej swe sek
cje głównie na terenie Francji i Anglii 
(władzą nadrzędną był najpierw tzw. 
Komplet Paryski, a następnie kolejne 
Centralizacje: w Poitiers, w Wersalu, Pa
ryżu i Londynie), ale także na terenie 
Belgii, Stanów Zjednoczonych i Bułgarii 
(ówczesnej Turcji europejskiej). Towa
rzystwo przygotowywało powstanie zbroj
ne w trzech zaborach, stąd też działal
nością swą obejmowało tereny dawnej 
Rzeczypospolitej. 

Dzieło M. Tyrowicza, będące wynikiem 
jego długoletnich badań i poszukiwań, 
zadedykowane „pamięci wielkiej zasłu
gi narodowej założycieli, przywódców 
i członków Towarzystwa Demokratycz
nego Polskiego w stulecie Powstania 
Styczniowego i rozwiązania Towarzy
stwa" jest pięknym hołdem złożonym 
Wielkiej Emigracji i pracą o trwałych 
wartościach naukowych, adresowaną nie 
tylko do historyków, lecz do znacznie 
szerszego kręgu odbiorców. Praca ta za
interesuje również historyka prasy pol

skiej i dlatego warto jej w tym miejscu 
słów kiłka poświęcić. 

Historyka prasy zainteresuje książka 
z dwóch głównie względów. Po pierwsze 
dlatego, że podstawowym bodaj źródłem, 
z którego autor czerpał materiał, jest 
czasopiśmiennictwo emigracyjne, zwła
szcza zaś czasopisma ukazujące się 
w okresie działalności Towarzystwa oraz 
w latach najbliższych po jego rozwiąza
niu, jak np. Demokrata Polski (1837— 
1863), Trzeci Maj (1839—1848), Tygodnik 
Emigracji Polskiej (1833—1838), Dziennik 
Narodowy (1841—1848), Wiadomości Pol
skie (1854—1861), Głos Wolny (1863—1870), 
Emigracja Polska (1842—1845), Kalendarz 
Pielgrzymstwa Polskiego (1838—1840), 
Rocznik Towarzystwa Historyczno-Lite-
rackiego (1866—1879), Bulletin Polonais, 
Littéraire, Scientifique et Artistique 
(1875—1922) i inne. 

W zestawieniu wyzyskanych w swej 
pracy czasopism podaje autor 94 tytuły 
(s. XV—XVIII), w tym zaś niemal kom
pletny wykaz czasopism wydawanych na 
emigracji w okresie działalności TDP. Do 
wykazu tego warto by może dorzucić jed
no jeszcze czasopismo, mianowicie wyda
ne w Paryżu w roku 1845 przez Leona 
Zienkowicza Album Pszonki (liczące 
544 str.) — pismo zwalczające (głównie 
ostrzem satyry) zarówno Hotel Lambert 
i towiańczyków, jak również tzw. koterię 
petersburską, ale zawierające także pew
ne informacje odnoszące się do samego 
Towarzystwa. Autor powołuje się zresztą 
na to pismo na 814 stronie swej książki. 
Wyzyskanie zatem w tak szerokim za
kresie wspomnianego czasopiśmiennictwa 
(choć — rzecz zrozumiała — tylko z pun
ktu widzenia potrzeb zakreślonych tema
tem pracy) sprawia, że omawiana książka 
stanowić będzie nieodzowną pomoc dla 
historyka polskiej prasy emigracji poli-
stopadowej. 

Ale historyk prasy emigracyjnej się
gnie po dzieło M. Tyrowicza z wielką 
dla siebie korzyścią z innego jeszcze 
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względu, ściśle zresztą wiążącego się 
z poprzednim. Jak wskazuje informacja 
w podtytule tej pracy — jest to „prze
wodnik biobibliograficzny", zawierający 
w układzie alfabetycznym dane biogra
ficzne i bibliograficzne do blisko 4500 
członków Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego (z tego około 10% o niepew
nym członkostwie, co autor sam sygnali
zuje). 

Układ materiału informacyjnego o po
szczególnych członkach TDP jest bardzo 
przejrzysty, ujęty w pięciu punktach 
(jeśli oczywiście źródła dostarczyły da
nych do wszystkich pięciu punktów), 
a więc: 1. główne daty życia oraz miej
sca urodzenia i zgonu; 2. działalność 
przed wstąpieniem oraz po wystąpieniu 
z TDP; 3. działalność w TDP; 4. wykaz 
publikacji własnych danego członka TDP; 
oraz 5. bibliografia wzmianek i opraco
wań odnoszących się do danej osoby. 

Otóż historyk prasy znajdzie w oma
wianej książce informacje biograficzne 
i bibliograficzne (co prawda, nie zawsze 
udało się uzyskać dokładne i pełne), od
noszące się do około osiemdziesięciu 
członków Towarzystwa Demokratycznego 
Polskiego, którzy w jakiś sposób zwią
zani byli z prasą, bądź jako publicyści, 
dziennikarze, współpracownicy różnych 
pism, bądź też jako redaktorzy względnie 
współredaktorzy. Niektórzy byli po pro
stu twórcami prasy emigracyjnej (albo 
wcześniej krajowej) i kilku z nich warto 
tutaj przykładowo wymienić. 

A więc na przykład: 
Stanisław B r a t k o w s k i — współ

pracownik Demokraty Polskiego oraz 
wydawca pism: Polacy we Francji, Ty
dzień, Tygodnik Awenioński (na str. 61 
błędnie podana: Dziennik Awenioński 
i nie poprawiono w „Erracie"); 

Ludwik B u l e w s k i — współpracow
nik Demokraty Polskiego i redaktor Rze
czypospolitej Polskiej; 

Adam C h ł ę d o w s k i — redaktor 
kilku pism krajowych; 

Jan С z y ń s к i — współredaktor pism: 
Północ, Nowa Polska, Polak (czego nie 
podano w książce na str. XVII) i innych; 

Jan D w o r z e c k i — współredaktor 
i współzałożyciel (razem z Wiktorem 
T y s z k ą ) brukselskiego pisma Orzeł 
Biały; 

Wiktor H e l t m a n — współredaktor 
miesięcznika Przegląd Dziejów Polskich 
oraz kwartalnika pt. Pismo Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego; 

Jan Nepomucen J a n o w s k i — bojo
wy dziennikarz warszawski z okresu po-

6* 

wstania listopadowego, współredaktor 
dwu oraz współzałożyciel trzech czaso
pism emigracyjnych — i inni. 

Warto jeszcze dodać, że prasa Wielkiej 
Emigracji poświęcała wiele miejsca in
formacjom biograficznym odnoszącym się 
do członków TDP, jak również do emi
grantów nie należących do Towarzystwa, 
zwłaszcza działaczy politycznych, nawet 
pomniejszych i pod tym względem sta
nowi ona niezastąpione źródło. Jest to 
widoczne niemal na każdej stronicy oma
wianej książki, imponującej bogactwem 
materiału i informacji. Przy wszystkich 
jednak jej zaletach — poważnym bra
kiem jest niewyzyskanie materiałów ar
chiwalnych (głównie paryskich), do któ
rych zresztą autor — jak sam zaznacza 
we wstępie — nie miał dostępu. Być mo
że, iż owe archiwalia wzbogaciłyby książ
kę o nowe cenne szczegóły. 

Książka ta, której autor jest nie tylko 
historykiem ruchów społecznych (zwłasz
cza badaczem dziejów Galicji), ale rów
nież znanym historykiem prasy polskiej — 
stanowić będzie niewątpliwie ważną po
zycję także do dziejów czasopiśmiennic
twa Wielkiej Emigracji. 

Julian Maślanka 

DWUDZIESTOLECIE 

XX LAT POLSKI LUDOWEJ. Zbio
rowe. Kom. Redakc. pod przewod
nictwem E. S z у г a. Państwowe Wy
dawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 
1964, ss. 969. 

Jest rzeczą oczywistą, że w prawie 1000 
stronicowym, bogato wydanym, dziele 
omawiającym dwudziestolecie Polski Lu
dowej musiały się znaleźć rozdziały doty
czące prasy, radia i telewizji. 

„Tyle lat i tyle dni ile Polska Ludo
wa" — ten prawdziwie dziennikarski ty
tuł nosi pierwsza część rozdziału, w któ
rym piszą o prasie w dwudziestoleciu 
PRL Tadeusz B u t k i e w i c z i Henryk 
K o r o t y ń s k i . Słuszność wspomniane
go nagłówka udowadniają już na wstępie 
przypomnieniem, iż pierwszy numer 
dziennika Rzeczpospolita ukazał się 
23 lipca 1944 r. w Chełmie. Z kolei auto
rzy uzasadniają obszernie, że od tego 
dnia prasa jest aktywnym uczestnikiem, 
a nie tylko kronikarzem dwudziestolecia 
Polski Ludowej. Uczestnictwo to była 
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możliwe przede wszystkim dlatego, iż 
organizowana na nowych zasadach, jako 
własność społeczna niezależna od intere
su prywatnego wydawcy, prasa polska 
oddana została w służbę publiczną, stała 
się orężem partii, w walce o zbudowanie 
socjalistycznej Polski i trybuną postępo
wej opinii publicznej. 

Lektura rozdziału poświęconego pra
sie przypomina, że w jej rocznikach 
1944—1964 znajduje się może niepełny, 
a nieraz nawet jednostronny, ale nie
mniej żywy obraz przemian, wydarzeń, 
sukcesów, a także i porażek, w tym jakże 
doniosłym dla narodu okresie. 

W pamięci czytającego odżywają ty
tuły pism, na których łamach demokra
tyczni publicyści rozprawiali się ze starą, 
burżuazyjną koncepcją polityki polskiej, 
wskazywali na przyczyny nieszczęść 
i klęsk, objaśniali nowe drogi wytyczone 
przez polską lewicę z PPR na czele. Od
żywają nazwiska dziennikarzy, z których 
niejeden stanął w czołówce dziennikar
stwa polskiego. 

Zaliczając na dobro naszej prasy lata 
1949—1955, w których chwytano na go
rąco historyczny proces industrializacji 
kraju, autorzy nie zapominają o obciąże
niach „prasowego konta" w tym okresie, 
w okresie kultu jednostki. Przypominają 
o błędach i schorzeniach, jakie odbijały 
się dotkliwie na całości życia, a więc i na 
prasie. Następnie przechodzą do opisu 
przezwyciężania słabości naszej prasy, 
który rozpoczął się w latach 1953—1954 
i doprowadził do zdecydowanych zmian 
na lepsze. 

W ocenie prasy polskiej w dwudziesto
leciu ludowego państwa, które jest rów
nież dwudziestoleciem prasowym, znaj
dujemy uzasadnienie fundamentalnych 
i trwałych cech naszej prasy: jej społecz
ny charakter — w przeciwieństwie do 
prasy kapitalistycznej opartej na zasa
dach komercyjnych; ścisłe powiązanie ze 
społeczeństwem, z czytelnikami. 

Druga część rozdziału, traktującego 
o prasie, nosi tytuł: „Najpierw była 
Rzeczpospolita". Stanowi ona interesują
cą historię technicznego — jeśli tak moż
na określić — rozwoju prasy polskiej, 
w ciągu minionych dwóch dziesiątków 
lat. 

Czytelnik dowiaduje się, względnie 
przypomina sobie, iż prasa należała do 
tych instytucji społecznych, które po woj
nie trzeba było odbudować od podstaw. 
A zaczęło się to od drukowania na ręcz
nej maszynie dziennika Rzeczpospolita, 
nazajutrz po ogłoszeniu Manifestu Lipco
wego. 

W drugiej oraz trzecie} części „praso
wego rozdziału" (część trzecia nosi tytuł 
„Na XX-lecie") znajdują się dane doty
czące agencji i wydawnictw prasowych, 
czasopism i dzienników, przemysłu poli
graficznego, nakładów i czytelnictwa. Da
ne te nie tylko obrazują, ale po prostu 
udowadniają, że rozwój prasy polskiej 
to jedno z wielu poważnych osiągnięć 
w naszym XX-leciu. 

Autorem rozdziału o radiu i telewizji 
w omawianej książce jest Włodzimierz 
S o k o r s k i . Przypomina on na wstępie, 
że zarówno Polskie Radio, jak i niewiele 
ponad 10 lat licząca Telewizja Polska 
przyspieszyły w ogromnym stopniu pro
ces formowania się jednolitej kultury na
rodowej. W skali światowej natomiast 
radio i telewizja stały się istotą pojęcia 
nowoczesnej kultury i nowoczesnego 
bytu. 

Radio zakończyło w zasadzie drogę 
zdobywania świata, przenikając do naj
odleglejszych zakątków poszczególnych 
kontynentów. Niemniej zdobywa sobie 
w dalszym ciągu coraz to nowych słu
chaczy. Dzieje się to również i w naszym 
kraju. 

Omawiając działalność i rozwój radio
fonii polskiej autor przypomniał również 
o tym, że początki były ogromnie trudne. 
Polskie Radio wystartowało bowiem do 
nowych swych zadań 11 sierpnia 1944... 
mając zaledwie jedyną stałą radiostację 
„Pszczółka" (dar Związku Radzieckiego). 
Z przedwojennego dorobku radiowego 
nic bowiem nie ocalało. W okresie wojny 
i okupacji uległa zniszczeniu nie tylko 
cała sieć radiostacji, ale również i wszyst
kie gmachy mieszczące rozgłośnie, za
równo centralną jak i regionalne. 

Pisząc o telewizji — „dziecku" Polski 
Ludowej Włodzimierz Sokorski przypo
mina, iż pierwszy pokaz telewizyjny od
był się 15 sierpnia 1951 roku. Od tego 
dnia rozpoczęto nadawanie przez tele
wizję przewodową codziennych pokazów. 
Natomiast historyczną datą dla nowocze
snej telewizji polskiej — nadającej pro
gram przy pomocy anteny na odległość — 
jest dzień 25 października 1952 r. Trans
mitowano wtedy program poświęcony 
wyborom do Sejmu. 

W roku 1953 nadawano półgodzinny 
program raz w tygodniu, w 1955 r. trzy 
razy, a w rok później już pięć razy. Od 
roku 1961 audycje nadawane są codzien
nie. 

Kiedy w roku 1952 było 75—250 abo
nentów, w roku 1964 liczba ich — zda
niem autora — zbliży się do jednego mi
liona pięciuset tysięcy. 
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Obok informacji history czno-statysty-
cznych czytelnicy wspomnianego rozdzia
łu znajdują i takie, z których wynika, iż 
w latach 1965—1966 uruchomiony zosta
nie drugi program telewizyjny, natomiast 
telewizję kolorową będzie można oglądać 
w roku 1970/71. Interesującą jest chyba 
też wzmianka, że podobnie jak radio i te
lewizja jest instytucją dochodową. 

Tadeusz Sikorowski 

DAWNA PRASA ANGIELSKA 

G. A. C r a n f o r d : THE DEVE
LOPMENT OF THE PROVINCIAL 
NEWSPAPER 1700—1760. Clarendon 
Press. Oxford 1962 s. XIV i 288. 

Współczesną prasę bada się na równi do
kładnie: tak organy stołeczne, jak i pisma 
lokalne. Ale w studiach historyczno-pra-
sowych — specyfika badań różnego roz
woju i r ó ż n e j roli jednej i drugiej 
kategorii pism nie zaznaczyła się równie 
jasno. Szczegółowsze rozważania nad na
szym Merkuriuszem Polskim, który naro
dził się w Krakowie, a zakończył żywot 
w Warszawie — nie szły po linii badań 
jego „prowincjonalności"; to samo można 
powiedzieć o nielicznych innych staro
polskich organach przebadanych w ostat
nim dwudziestoleciu (Poczta Królewiecka, 
Gazeta Krakowska, Tygodnik Wileński 
i inne). Historycy prasy — zarówno u nas, 
jak i gdzie indziej — mówiąc o czaso
pismach prowincjonalnych koncentrują 
swą uwagę głównie na ich roli w roz
woju życia kulturalnego danego środowi
ska, pomijając szereg innych zagadnień, 
ważnych dla prasoznawcy. 

Ten stosunek do starej prasy prowincji 
angielskiej podkreśla też autor omawia
nej książki, stwierdzając, że historiogra
fia angielska oceniała pisma pozalondyń-
skie XVIII w. jako nieważne dla cało
kształtu dziejów prasy brytyjskiej, bo 
pasożytujące jedynie na materiale nowin 
z pism stolicy. Zadaniem autora jest wy
kazanie błędności tego poglądu i wszech
stronne rozszerzenie wiedzy o prasie pro
wincji z uwzględnieniem tak specjalnych 
zagadnień, jak techniczny jej rozwój, na
kłady, kolportaż, reklama na jej łamach, 
podstawy finansowe, rola drukarzy jako 
wydawców, nie mówiąc o wyjściowym 
problemie monografii: genezie i warun
kach rozwojowych. 

Wyjaśnienia w niniejszej ocenie książ
ki — wymagają ramy chronologiczne: 
lata 1700—1760. Autor uzasadnia to fak
tem, że w r. 1700 nie było w Anglii ani 
jednego pisma, a 60 lat później było ich 
130 (łącznie z pismami literackimi); trze
ba jednak uznać tę datę ad quem za nie
zupełnie przekonywającą. Sam fakt sil
nego ugruntowania bytu materialnego 
pism prowincjonalnych i taki ich roz
kwit, że nieliczne większe miasta (towns 
of any importance) były pozbawione swe
go organu (s. 22) — nie może być uznany 
za podstawę cezury periodyzacyjnej, tym 
bardziej, że narodziny brytyjskiej prasy 
moralnej J. Addisona i R. Stecla przypa
dają na pierwszą ćwierć XVIII w., czego 
w książce nie zaakcentowano wyraźnie 
(Addison jest m. in. cytowany jako suro
wy krytyk pism prowincjonalnych za to, 
że rozdmuchały do żaru namiętności po
lityczne kraju, tak specyficzne dla tej 
epoki, s. 120). Wydaje się, że raczej wa
runki kwerendy źródłowej i ograniczenie 
omawianego dzieła do rządów gabineto
wych oligarchii whigowskiej za Jerzego I 
i II z dynastii hanowerskiej (1714—1760), 
a więc do początku „ekonomicznej rewo
lucji" w Zjednoczonym Królestwie, wzię
ły górę nad kategoriami prasoznawczymi 
w zamknięciu datą końcową rozwoju 
prasy prowincjonalnej. 

Książkę Cranforda warto jednak go
rąco polecić wszystkim naszym badaczom 
prasy okresu feudalnego jako wzór se
lekcji zagadnień, konstrukcji treści i nie
zwykle sumiennej dokumentacji źródło
wej. Autor przebadał nie tylko... 18 tysię
cy egzemplarzy pism prowincjonalnych, 
których wyszukanie w bibliotekach Lon
dynu i innych miast — przedstawiało 
trud niemały, ale również skonfrontował 
uczciwie literaturę historyczno-prasową 
ze swoimi wynikami, co — niestety — 
nie zawsze należy do „kodeksu honoro
wego" historyków prasy. 

Miał przy tym trudność specyficzną. 
Zmiana kalendarza w Anglii przez wpro
wadzenie dopiero w 1752 r. gregoriańskie
go „nowego stylu", stosowanego na kon
tynencie — zmusiła go do dużej ostroż
ności w ustalaniu rzeczywistych dat 
faktów, które podawane w prasie wyspy 
z datą np. 1 maja wydawać się mogły 
prorocze w stosunku do dat kontynentu 
o 11 dni późniejszych; stąd datowanie 
niektórych pism angielskich po 1752 r. 
było podwójne z oznaczeniem OS (Old 
Style) i NS (New Style). 

Autor pokusił się nie tylko o rozwikła
nie tych zagadek chronologicznych, ale 
zadał sobie trud analizy geograficznego 
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rozmieszczenia organów prowincjonal
nych, co zilustrował kilkoma mapami. 
Według niego linia dzieląca bogatsze po
czątkowo pod względem prasy południe 
od uboższej północy biegła mniej więcej 
od ujścia rzeki Severn na zachodzie do 
ujścia Humber na wschodzie. Kiedy do 
r. 1715 stosunek organów południa do 
północy wyrażał się cyfrą 15 : 8, a w la
tach 1716—1725 cyfrą 17 nowych tytułów 
do 8 dawnych na północy, to w okresie 
1725—1740 pojawiły się na północ od 
wskazanej linii 22 nowe pisma, a na po
łudnie tylko 10 (s. 26). Autor daje cieka
wą analizę odwrócenia się tej proporcji; 
wiąże je z migracjami ludności z rolni
czego południa do bardziej handlowej 
i uprzemysłowionej środkowej i północ
nej Anglii. Jednak ciekawą jest rzeczą, 
że „rewolucję przemysłową" lokuje autor 
dopiero w II poł. XVIII w. zgodnie z tra
dycyjnymi poglądami angielskimi, kiedy 
nowsza historiografia brytyjska, a także 
radziecka, widzi początki tej rewolucji 
w republice kromwelowskiej, a więc 
o stulecie wcześniej. 

Trudno jest tutaj, w charakterystyce 
tego niezwykle ciekawego studium, zre
lacjonować wszystkie najważniejsze choć
by wyniki badań autora. Ograniczymy się 
do najniezbędniejszych informacji. Naj
pierw kilka dat. Henryk VIII i królowa 
Elżbieta już w XVI w. rozpoczęli walkę 
z prasą. Początkowo sami jej sprzyjali, 
dopóki nie zaczęła głosić haseł przeciw
nych ich polityce. Zawód dziennikarza 
stał się jednym z najniebezpieczniejszych 
na wyspie. Ale dopiero Licensing Act 
(1663), wydany przez Karola II, ograni
czył prawo zakładania drukarń (20 w ca
łej Anglii) i wydawania gazet. Zainicjo
wana w 1665 London Gazette stała się 
organem quasi urzędowym, uprzywilejo
wanym i drogim. Prowincja łaknęła wia
domości, zwłaszcza stan średni i kler niż
szy, ale prenumerata gazet pisanych, 
news-letters, była dla tych odbiorców za 
droga. W 1679 r. wygasł Licensing Act na 
13 lat i fakt ten spowodował taką po
wódź ulotek i „nowin", żerujących na 
sukcesach opozycji w parlamencie, że ry
walizacja drukarzy w Londynie — zmu
siła co energiczniejszych drukarzy do 
emigracji na prowincję. Powstają pierw
sze drukarnie w Bristolu, Exeter, Shrews
bury i Norwich (1695—1700), a w ślad za 
tym pierwsze pisma prowincji: Norwich 
Post (1701), Bristol Post-Boy (1702), Sam 
Farley's Exeter Post-Man (1704), A Col
lection of the Most Material News 
w Shrewsbury (1705) i inne. 

Sfery rządzące uznały piekącą potrze
bę ujęcia w ryzy tej „wolności prasy". 
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Już w 1695 r. przeszedł^rzez drugie czy
tanie Izby Gmin bill prasowy, ale znany 
Stamp Act Jerzego I wydany dopiero 
w 1725 r. srogo zaostrzył Stamp Act 
z 1712 r. Tu autor przytacza ciekawy 
szczególik techniczno-finansowy, miano
wicie Jerzy I uzasadnił swój akt krypto
graficzną tytulaturą pism: aby nie płacić 
1 lub pół pensa za kartę lub pół każdej 
karty druku nowin, drukarze określali 
je jako „pamflety" obłożone dotąd 3 szy
lingami za cały nakład (okres ten zyskał 
sobie w Anglii miano „złotego wieku 
pamfletów"). 

Skutki dla prasy, zwłaszcza prowincjo
nalnej, były opłakane. W r. 1726 nie poja
wiło się ani jedno nowe pismo poza Lon
dynem; 4 upadły. W następnych 6 latach 
zaledwie jeden nowy tytuł rocznie po
większał ilość prosperujących nowin. 
W okresie 1732—1746 sytuacja się nieco 
poprawiła, by znowu na 10 lat ulec ka
tastrofie z powodu zakończenia „rebelii" 
domowej (powstanie Szkotów). Ciekawą 
tezę opublikował w 1763 redaktor Ber-
row's Worcester Journal: materialną 
ruinę „handlu gazetami" przynosi każde 
zakończenie wojny; prosperity dzienni
ków zależy od najburzliwszych przeżyć 
kraju. Wybuch wojny siedmioletniej po
zwolił prasie pokrywać nawet podwojoną 
stemplową opłatę, a pisma w 1760 r. 
wzrosły do wspomnianej ilości 130 orga
nów. 

W dalszych rozdziałach znajdujemy 
wiele ciekawych, nieraz rewelacyjnych 
wiadomości. Serwis nowin czerpano nie 
tylko z prasy londyńskiej, ale i z wielu 
n e w s - l e t t e r s , których dostarczyciele 
(w Europie „nowelanci") byli niezwykle 
ruchliwymi reporterami. Częstotliwość 
pism prowincjonalnych — to przeważnie 
tygodniki (w Londynie przeważnie dwu-
dniówki); różnica ta pozwalała druka
rzom prowincjonalnym na rezerwowanie 
ostatniej strony na „najświeższe" infor
macje przy względnie wolnym składzie 
pierwszych stron. 

Nakład tygodników wahał się począt
kowo między 100 a 300 egzemplarzami 
(str. 169), by dojść w okresach powodze
nia do tysiąca i więcej. Dla przypuszczal
nego określania wysokości nakładu służyć 
mogą historykom prasy angielskiej urzę
dowe wykazy sprzedanych przez Stamp 
Office stempli gazetowych (publikowane 
w House of Commons Journals): dla ca
łego Królestwa ilość ta wynosiła w r. 
1756 — blisko 11 tysięcy (str. 175). 

Bardzo ciekawe są rozważania co do 
form dziennikarskich, z których przewa
żały w prasie XVIII-wiecznej angielskiej 
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początkowo tzw. dziś, „małe formy": wia
domości kronikarskie, handlowe (ceduły 
towarów importowanych i eksportowa
nych), korespondencje różnej treści, listy 
zmarłych i — co bardzo charakterystycz
ne — bardzo skąpe informacje lokalne. 
Ale szybko te formy wypierane są przez 
eseje różnej treści: geograficznej, przy
rodniczej, politycznej, bibliograficznej, 
nowele historyczne, chętnie czytaną te
matykę egzotyczną (str. 110) i rozrywko
wą, którą omówiono w książce. Sprawo
zdania z sesji parlamentarnych były za
kazane. 

Zainteresowania czytelników odbijały 
się w prasie prowincji bardzo silnie i są 
omówione w książce wnikliwie: wyda
rzenia wojenne, także z Polski, polityka 
zagraniczna i intrygi dyplomatyczne, 
sensacje kryminalne i erotyczne, intrygu
jące nowinki życia towarzyskiego (z za
sady nazwiska pod kryptonimami), przy
gody żołnierskie i czyny powstańców ito. 

Odrębne rozdziały poświecono w książ
ce stosunkowi prasy do życia polityczne
go, do wymiaru sprawiedliwości, ogólne
go poziomu oświaty (str. 117—167) oraz 
finansowym podstawom tych pism (str. 
224—256). Osobno omówiono wybitniej
szych drukarzy i realizatorów dystrybu
cji: agentów i n e w s m e n . Słowem 
książka pełna jest treści rzadko w tym 
zestawie spotykanej w naszych studiach 
historyczno-prasowych. 

W konkluzji stwierdza autor ważną 
rolę tej gałęzi prasy wobec średniej 
i niższej klasy społecznej Anglii, słabo 
szkolonej, ale żądnej argumentów w dy
skusjach politycznych i przeważnie soli
daryzującej się z opozycją parlamentar
ną. Gazety prowincji wreszcie wpłynęły 
przyspieszająco na rozwój komunikacji, 
a reklama na ich łamach na handel. 

Książka oznacza duży krok naprzód 
w prasoznawczym ujmowaniu zjawisk 
z dziejów prasy i metodzie wyzyskania 
źródeł w tej dziedzinie. 

Marian Tyrowicz 

BISMARCK A PRASA 

Irene F i s c h e r - F r a u e n d i e n s t : 
BISMARCKS PRESSEPOLITIK. Stu
dien zur Publizistik. Bremer Reihe. 
Deutsche Presseforschung, Band 4. 
Münster (Westf.), 1963 s. 172. 

W istnej powodzi studiów mniejszych 
i okazalszych drukowanych od 80 lat 

w samych Niemczech na temat polityki 
Bismarcka — historycy powracali niejed
nokrotnie do roli „żelaznego kanclerza" 
w rozwoju dziennikarstwa, publicystyki 
i opinii publicznej w Rzeszy Niemieckiej. 
Dlatego bardzo ciekawej, a pod wzglę
dem metody i konstrukcji pouczającej dla 
naszych historyków prasy, rozprawy 
I. Fischer-Frauendienst — nie można 
uważać za pionierską, a zapewne i za 
ostatnią w zakresie podjętego tematu. 

Już z początkiem XX w. H. J. 
S c h ö p s pisał o Bismarcku jako mło
dym dziennikarzu (1905), a G. В ö 11 i-
c h e r jako o cenzorze (1907).*) W cza
sach republiki wejmarskiej powstało kil
ka dysertacji doktorskich na ten temat, 
w okresie hitlerowskim tylko jedna; na
tomiast po II wojnie światowej K. F o r-
s t r e u t e r ogłosił w „Jahrbuch für die 
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands", 
t. II (1953) większą rozprawę o stosunku 
kanclerza do dziennikarstwa, N. S t a h l 
„Bismarcks Kampf mit der Presse" (Wie
deń 1958), a R. M o r s e y „Zur Pressepo
litik Bismarcks" (Publizistik, z. 1, 1958). 

Niewątpliwą więc zasługą wymienio
nej autorki jest zajęcie się całokształtem 
Stosunku Bismarcka do prasy jako narzę
dzia polityki wewnętrznej i zagranicznej, 
przeanalizowanie metod inspirowania 
i kontroli prasy przez samego kanclerza 
i podległy mu referat prasowy Urzędu 
Spraw Zagranicznych, wreszcie osobi
stych poglądów 3ismarcka na wartość 
i rolę masowej, drukowanej informacji. 
Zwłaszcza analiza metod inspirowania 
i kontroli prasy stanowi w omawianej 
pracy niezwykle cenny przykład, jak za
gadnienia organizacji serwisu prasowego, 
a tym samym oddziaływania na we
wnętrzną strukturę roboty redakcyjnej — 
winny i mogą interesować historyka 
prasy. 

Postawa Bismarcka wobec prasy nie 
zdradzała — według autorki — konse
kwentnego i jednolitego ciągu poglądów 
przez cały okres, najpierw jego premie
rostwa w Królestwie Pruskim (1862— 
1871), następnie kanclerstwa Rzeszy 
(1871—1890). Postawa ta była przerzuca
niem się od szyderstwa i lekceważenia 
dziennikarstwa do traktowania go bar
dziej serio i uznawania jego roli, od za
ciętej walki z prasą socjalistyczną i kato
licką do głęboko pojętej współpracy z or
ganami rządowymi. 

Bismarck był w tej dziedzinie raczej 
świadomym swych dalekosiężnych celów 

*) Tytuły tych prac znajdzie zainteresowany 
czytelnik w wykazie źródeł i literatury w oma
wianej książce. 
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praktykiem, niż teoretykiem. Wypraco
wał wprawdzie własne zasady inspirowa
nia prasy i pewne — zdawałoby się — 
żelazne wytyczne postępowania w tej 
dziedzinie, ale skoro tylko te zasady i wy
tyczne nie odpowiadały zmienionym ce
lom jego polityki, odrzucał je bez skru
pułu jako szkodliwy balast. Tym krytycz
niej szej i wnikliwszej analizy historyka 
wymaga badanie takiej elastyczności. 
Autorka uporała się z tym postulatem 
szczęśliwie, w czym niezwykle pomocne 
były jej materiały zebrane przez jednego 
z najwszechstronniejszych badaczy Bis
marcka prof. Hansa G o l d s c h m i d t a, 
zamordowanego przez hitlerowców. 

Z badań autorki okazuje się w kon
kluzji, że jednak Bismarck mimo niezwy
kle precyzyjnego aparatu inspiracji i kon
troli prasy — nie mógł jej całkowicie 
opanować, zwłaszcza w ostatnich latach 
swego kanclerstwa. Autorka nie posuwa 
się wprawdzie do tego, by przypisać 
Bismarckowi autorstwo ustaw „kagańco
wych" i stworzenie tzw. „prasy gadzino
wej", ale pośrednio z naprowadzonych 
przez nią faktów wynika jego udział 
w tym zakresie bardzo wyraźnie, tym 
więcej, że chronologicznie zaczyna autor
ka wywody swe od r. 1852, tj. od roli 
Bismarcka jako deputowanego Prus we 
frankfurckim Bundestagu. 

W książce nie podkreślono też, w ja
kim stopniu polityka prasowa Bismarcka 
była narzędziem jego polakożerczej kam
panii. Natomiast rozdziały II i III wpro
wadzają nas do mało znanych i niezwy
kle rzadko w naszych studiach histo-
ryczno-prasowych poruszanych zagad
nień, jak biurokratyczny aparat polityki 
prasowej, zasięg i formy osobistego 
wkładu czołowego polityka w publicysty
kę i dziennikarstwo (Bismarck jako dzien
nikarz, jako redaktor i jako inspirator 
agencji telegraficznych) itp. 

Analiza tych właśnie zagadnień roz
pięta na kanwie biografii Bismarcka od 
1848 do 1898 wprowadza tak szczegółową 
tematykę, że nie sposób nie zwrócić tu 
uwagi na najciekawsze bodaj z tych 
kwestii: stylu polemicznego w zakresie 
polityki wewnętrznej i dyplomatycznego 
w artykułach o negocjacjach frankfurc
kich, szczególnej formy jego raportów 
parlamentarnych, metod instruowani« 
agencji prasowych, psychologicznych za
łożeń inspiracji, systemu kontroli i spro
stowań. Bismarck nie odbywał nigdy 
konferencji prasowych, ale w konkret
nych wypadkach, jak np. słynnej depe
szy emskiej z 1870 r. umiał nadać ton 
propagandowy prawie całej prasie rzą
dowej. 

Warto dla zapoznania się bodaj z fra
gmentami systemu inspiratorskiego Bis
marcka przytoczyć za omawianą książką 
te zabiegi, które autorka nazywa „Lan-
cierung der Presseartikeln". Kanclerz 
sam dyktował przybocznemu stenografo
wi postulowaną treść informacji dla 
agencji, następnie dokładnie wymieniał, 
do których organów informacja winna 
być skierowana, określał formę dzienni
karską i ton artykułów zawierających 
podaną treść. Tę formę redaktorską na
dawał dostarczonym materiałom specjal
ny urzędnik Urzędu Kanclerskiego, któ
rym przez długie lata był Moritz Busch. 

Bismarck stosował też bardzo często 
taktykę niewysyłania swych materiałów 
do organów rządowych, a wręcz prze
ciwnie do prasy niezależnej; przeważnie 
materiałom tym nadawano charakter zu
pełnie fikcyjny, np. odpowiedzi na zapy
tania czytelników, czy listy koresponden
tów z terenu, na adresy z prowincji (Zu
stimmungsadresse), których teksty fabry
kowano w Urzędzie, unikając jednak 
skwapliwie nazwisk i miejscowości po
chodzenia. Jeżeli w drodze z agencji na 
łamy konkretnych pism tak sfabrykowa
ny artykuł ulegał zniekształceniu niepo
żądanemu przez Bismarcka — prasa 
otrzymywała sprostowania, które inspi
rował sam kanclerz, ale sygnowali i prze
kazywali agencjom wybrani do tego 
i cieszący się specjalnym zaufaniem wyżsi 
urzędnicy kanclerstwa, np. Kuno Rant-
zau, Herbert Bismarck lub inni. 

Bismarck nie znosił skrótów redakcyj
nych, co często wpływało na to, że prasa 
zagraniczna z łatwością odcyfrowywała 
jego autorstwo, jak np. uczynił to Daily 
Telegraph na marginesie jednego z arty
kułów Buscha: „The hands are the hands 
of Busch, but the voice is the voice of 
Bismarck". Ten głos inspiratorski rodził 
się niejednokrotnie z gloss marginalnych 
Bismarcka (Randbemerkungen), które 
kreślił na konceptach Buscha. Autorka 
publikuje szereg takich gloss w osobnym 
aneksie do swej książki. 

Praca I. Fischer-Frauendienst oprócz 
sumiennych przypisów i wartościowych 
dla historyka prasy informacji bibliogra
ficznych zawiera kilkanaście aktów ar
chiwalnych ilustrujących politykę praso
wą Bismarcka, zarządzenia cenzuralne, 
korespondencję i szkice artykułów oraz 
inne dokumenty. 

Marian Tyrowicz 
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BAŁGARSKI PERIODICZEN PE-
CZAT 1844—1944, tom I, A—M, 
s. 503. Nauka i Izkustwo. Sofia 1962. 

Pierwszy tom bibliografii czasopiśmien
nictwa jest drugą poważną pozycją nau
kową z zakresu prasoznawstwa, jaką wy
dano w Bułgarii w ciągu ostatnich dwu
dziestu lat: wspomnianą bibliografię po
przedziła tylko obszerna monografia Bo
risa M. Andreewa pt. „Początek, rozwój 
i rozkwit prasy bułgarskiej" ]). Nie wda
jąc się w szczegółową ocenę pracy An
dreewa, która jest przecież pionierską 
próbą syntetycznego przedstawienia roz
woju prasy bułgarskiej do początku XX 
wieku, nie pretendując też do zajęcia 
krytycznego stanowiska wobec innych 
rozpraw i publikacji na ten temat, pra
gnę podkreślić, że edycja ostatnia prze
rasta swym zasięgiem czasowym i zna
czeniem wszystkie dotychczasowe inicja
tywy zmierzające do ujęć bardziej cało
ściowych, bowiem, jak słusznie pisze 
w przedmowie prof. T. Borów: „retro
spektywna bibliografia bułgarskiej prasy 
periodycznej będzie (...) nie tylko pod
stawą dla historii samej prasy, nie tylko 
nie dającym się niczym zastąpić przeglą
dem tego nieuchronnego i prawie niewy
czerpanego źródła literatury o najroz
maitszych problemach — historycznych, 
literackich, gospodarczych, społecznych 
itd., lecz jednocześnie d z i ę k i s w o 
i s t y m ś r o d k o m b i b l i o g r a f i i 
podsumowaniem rozwoju kulturalnego 
narodu bułgarskiego i Bułgarii w ciągu 
stuletniego okresu, podsumowaniem, któ
re ujawnia w sposób zdumiewająco prze
konujący i konkretnie szereg osobliwości 
życia ekonomicznego, społeczno-politycz
nego i kulturalnego kraju w ciągu tych 
znamiennych stu lat".2) 

Myśl przygotowania materiałów do 
przyszłej bibliografii prasy bułgarskiej 
zrodziła się niemal równocześnie z po
wstaniem Bułgarskiego Instytutu Biblio
graficznego w 1941 r. Bezpośrednio po 
wojnie, po uzyskaniu odpowiednich do
tacji, przystąpiono do jej realizacji. Do 
1946 r. zdołano zebrać dokładnie 8500 fi-
szek. Począwszy od 1948 г., tj. od mo
mentu ukonstytuowania się komitetu czu
wającego nad całością przygotowań, przy
stąpiono do dalszych prac uzupełniają-

') Boris M. A n d r e e w : Naczało, razwoj 
i wâzchod na bałgarskija peczat, t. I, s. 191 ; 
t. II, S. 216. Sofia 1946 i 1948. !) Bałgarski periodiczen peczat..., s. 21. 
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cych i redakcyjnych, które z mniejszymi 
lub większymi przerwami trwały lat 
dwanaście. Brak własnych doświadczeń 
i wzorów metodologicznych 3) zmusił ko
mitet do szukania oparcia i pomocy u na
rodów posiadających znacznie bogatsze 
i starsze tradycje w zakresie bibliografii 
prasy. Prof. T. Borów powołuje się na 
nazwiska światowej sławy współczesnych 
fachowców w tej dziedzinie, takich jak 
L. N. Malcles, G. Schneider, T. Bester-
mann, L. Bielajewa, J. A. Meżenko i in
nych. Wydaje się jednak, że autorzy nie 
poszli ślepo za jedną wybraną koncepcją 
metodologiczną, lecz pokusili się o stwo
rzenie własnej, takiej, która by odpowia
dała specyfice i potrzebom bułgarskich 
warunków kulturalnych. 

Odrębność bibliografii bułgarskiej, 
w porównaniu z innymi tego typu wy
dawnictwami, polega przede wszystkim 
na sposobie opracowania poszczególnych 
haseł. Przed rozpoczęciem właściwej pra
cy autorzy mieli do wyboru dwojaką 
drogę: albo obok wykazu tytułów dać 
dokładną charakterystykę poszczególnych 
czasopism, albo też ograniczyć się do su
chego, alfabetycznego zestawu materiału. 
Przyjęcie wariantu pierwszego pociągnę
łoby za sobą konieczność przedłużenia 
„cyklu produkcyjnego", co w warunkach 
bułgarskich, cechujących się dotkliwym 
brakiem najbardziej elementarnego prze
glądu bibliograficznego prasy, byłoby 
niepożądanym zahamowaniem realizacji 
całego zamierzenia. Zwrócił na to uwagę 
wybitny bibliograf bułgarski, akad. N. W. 
Michów, który z całym naciskiem pod
kreślił, że pilniejsze jest ukazanie fak
tycznego stanu prasy periodycznej, wy
stawienie „metryki" każdemu wydawnic
twu periodycznemu. Dopiero na podsta
wie tak urzeczywistnionej bibliografii 
można podjąć szersze i głębsze badania 
analityczne nad zawartością treściową 
prasy bułgarskiej. 

Ostatecznie zespół redakcyjny poszedł 
za radą N. W. Michowa, z poprawką, że 
przy ważniejszych pismach politycznych, 
literackich czy społecznych będzie się 
dawać ich zwięzłą charakterystykę. Po
dobne rozwiązanie uznać należy za naj
bardziej właściwe. I tak np. pod hasłem 
Misai, po dokładnym opisie miesięcznika 
(tytuł, podtytuł, redaktor itd.), czytamy 
następującą notatkę: 

„Pismo krytyczno-literackie, początkowo 
stojące na pozycjach demokratycznych i reali
stycznych z szerokim kręgiem współpracowni
ków, między którymi są I. Wazów, K. We-

') Jedyną oryginalną próbą bułgarską w tym 
zakresie jest praca J. Iwanowa: Bałgarski pe
riodiczen peczat ot wazrażdaneto mu do dnes, 
Sofia 1893. 
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liczkow, St. Michajłowski, N. Naczow, Mich. 
Georgiew, Iw. D. Sziszmanow, Iw. P. Płacz
ków i inni. Stopniowo, szczególnie w ostatnich 
latach istnienia, wyodrębnia się jako wydaw
nictwo zamkniętej grupy Misât (К. Krastew, 
Penczo Sławejkow, Р. К. Jaworów, P. J. To-
dorow), która pod wpływem idealistycznej fi
lozofii i estetyki niemieckiej przechodzi na 
pozycje „czystej" sztuki, służy burżuazyjnemu 
indywidualizmowi i formalizmowi, neguje kie
runek realistyczny w literaturze bułgarskiej 
reprezentowany przez Iw. Wazowa, przeciwsta
wia się i polemizuje z prądem marksistowskim 
w literaturze. Czasopismo wywarło poważny 
wpływ na rozwój literatury bułgarskiej." 

Wszystkie czasopisma, niezależnie od 
tego czy taką charakterystykę posiadają 
czy też nie, opisane zostały wedle na
stępującego klucza: 

a) tytuł; b) podtytuł; c) częstotliwość 
ukazywania się; d) redakcja; e) adres bi
bliograficzny, czyli wskazanie miejsca 
ukazywania się pisma, drukarni i wydaw
nictwa; f) format; g) cena; h) nakład; 
i) charakterystyka ilościowa, a więc ilość 
roczników, numerów itd.; j) uwagi; k) 
dodatki; 1) źródła. 

Oczywiście wymienione elementy opi
su, składające się na pozornie proste za
danie techniczne, nasuwały cały szereg 
skomplikowanych problemów teoretycz
nych i praktycznych. I tak np. jeśli cho
dzi o cenę gazety postanowiono nie noto
wać wszystkich wahań i zmian, a ogra
niczyć się do podania ceny pierwszego 
numeru; podobnie postąpiono z nakła
dem — bibliografia podaje tylko cyfry 
najniższego i najwyższego nakładu. 

Wyjaśnienia wymaga jeszcze termin 
„prasa periodyczna" (występuje w tytu
le), czy „wydawnictwo periodyczne" uży
wane u nas raczej w odniesieniu do pism 
ukazujących się w ciągu dłuższych odstę
pów czasowych (kwartalnik, rocznik) oraz 
granice bibliografii zakreślone datami 
1844—1944. 

Co do pierwszej sprawy trzeba powie
dzieć, że w rozumieniu prasoznawców 
bułgarskich „za wydawnictwo periodycz
ne uznaje się każdą publikację, która 
ukazuje się periodycznie w określonych 
(krótszych lub dłuższych, regularnych lub 
nieregularnych) odstępach czasu pod tym 
samym tytułem, z numeracją ciągłą, ma
jące różnorodną zawartość, nieograniczo
ny czasem okres ukazywania się i jest 
rozpowszechniane poprzez prenumera
tę".4). Powyższa definicja precyzuje, ja
kiego typu wydawnictwa włączono do 
bibliografii. Co się tyczy dolnej i górnej 
granicy czasowej bibliografii, to przy jej 

4) Bałgarski periodiczen peczat..., s. 42. War
to dodać, że na tej samej stronie autorzy uzu
pełniają przytoczoną definicję następującą 
uwagą: „Wydawnictwo periodyczne rozpatruje 
się tutaj z punktu widzenia bibliograficznego, 
a nie jako środek walki ideologicznej". 
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ustalaniu decydującą rolę odegrały fakty 
historyczne. W 1844 r.,4^ więc w okresie 
pełnego rozwoju narodowego odrodzenia 
bułgarskiego 5) ukazało się pierwsze buł
garskie czasopismo Luboslowie; rok 
1944 — to obalenie ustroju monarcho-
faszystowskiego i zwycięstwo sił ludo
wych. Zamierzona bibliografia obejmuje 
zatem całą prasę epoki k a p i t a l i z m u , 
na co wskazują sami redaktorzy. W ra
mach tego stulecia objęto rejestracją całe 
czasopiśmiennictwo bez względu na to, 
jakie orientacje społeczne czy polityczne 
ona reprezentuje. Tym samym przeciw
stawiono się wysuwanym zastrzeżeniom 
kwestionującym włączenie wydawnictw 
faszystowskich, skrajnie reakcyjnych, czy 
pornograficznych, wychodząc ze słuszne
go założenia, że bibliografia narodowa 
musi odzwierciedlać pełny historyczny 
obraz rozwoju prasy bułgarskiej i nie 
może spełniać doraźnej funkcji politycz
nej. 

W ogóle trzeba przyznać, że całej zło
żonej problematyce teoretycznej i prak
tycznej, jaka wynikała z przygotowania 
tego dzieła, redaktorzy bułgarscy spro
stali w pełni. Zarówno przejrzystość 
układu, jak i dokładność zawartej w nim 
informacji świadczą o wyborze właści
wej metody, o znakomitym wyczuciu po
trzeb tych, którzy z bibliografii będą ko
rzystać. Całość poprzedza obszerny szkic 
historyczny o rozwoju prasy bułgarskiej 
(prof. prof. G. Borszukow, W. Topencza-
row), przedmowa oraz instrukcja określa
jąca zasady pracy przy gromadzeniu ma
teriałów do druku. Redaktorzy obiecują 
wydać do końca 1964 r. dwa ostatnie to
my: drugi (pozostałe hasła) oraz trzeci — 
skorowidz systematyczno-przedmiotowy 
do części zasadniczej. Zawierać on będzie 
skorowidz alfabetyczny redaktorów 
i współpracowników czasopism, chrono
logiczny, geograficzny itd. 

Wydanie całości będzie niewątpliwie 
poważnym osiągnięciem młodego praso-
znawstwa bułgarskiego, osiągnięciem, 
które ułatwi badania analityczne i umo
żliwi opracowanie historii prasy w Buł
garii do czasów najnowszych. Dlatego 
o walorach omawianej tu książki należy 
mówić z najwyższym uznaniem. 

Edward Możejko 
5) Odrodzenie bułgarskie obejmuje lata 1762— 

1877, czyli okres od momentu ukazania się 
„Historii sławianobułgarskiej", mnicha Paisija 
Chilendarskiego aż po wyzwolenie Bułgarii 
spod jarzma tureckiego przez Rosję. Treścią 
tego prądu społeczno-kulturalnego była walka 
o uniezależnienie się cerkwi bułgarskiej od 
greckiej, walka o wyzwolenie narodowe, zaś 
w sferze kultury okres ten wyróżnia się po
wstaniem literatury narodowej i nowego języ
ka literackiego. 
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REPORTAŻ A SZKIC 

K. G. B o j k o : REPORTAŻ W GA-
ZETIE. Uczebno-metodiczeskoje po-
sobije dla studientow fakultieta żur-
nalistiki. Izd. Moskovskogo Uniwer-

siteta 1964, s. 32. 
W rosyjskiej terminologii prasoznawcze] 
występują aż dwie nazwy gatunkowe od
noszące się do reportażu; pierwsza z nich, 
częściej używana to о с z e г к (polski 
odpowiednik — szkic). Druga, znacznie 
rzadziej występująca, to „ r e p o r t a ż". 
Od pewnego czasu w radzieckim praso-
znawstwie zaznacza się wyraźna tenden
cja do pełnej rezygnacji z posługiwania 
się terminem „reportaż". Nie znajdujemy 
go bodaj w żadnej z bardziej ważkich 
radzieckich publikacji, które w ostatnich 
latach tak owocnie. przyczyniły się do 
wzbogacenia wiedzy o teorii i historii ga
tunku. 

Praca K. G. Bojki posługująca się ter
minem „reportaż" stanowi więc w pew
nej mierze wy jatek, ale wyjątek zamie
rzony, będący konsekwencją podejścia 
autora do problemu gatunków dzienni
karskich. Uważa on, że istnieje wyraźna 
odrębność pomiędzy o s o b n y m i ga
tunkami dziennikarskimi — szkicem 
(oczerk) i „reportażem". 

Czym jest „reportaż"? Definicja 
K. G. Bojki brzmi następująco: „...mo
żemy dać określenie reportażu jako ga
tunku informacyjnego (как żanra infor-
macii), który nie powiadamia o zdarze
niu, ale ukazuje je w chronologicznym 
porządku, dynamicznie i obrazowo, po
przez bezpośrednią percepcję autora — 
naocznego świadka albo uczestnika wy
darzenia", (str. 22) 

Czym różni się „reportaż" od „oczer-
ka"? Zdaniem K. G. Bojki inna jest 
w obu tych gatunkach m e t o d a relacji 
o rzeczywistości; szkic stara się dawać 
pogłębione charakterystyki i obrazy, pod
czas gdy „reportaż" operuje chętnie skró
tami. Dalej — kompozycja „reportażu" 
jest ściśle kronikarska, odpowiadająca 
biegowi obserwowanych przez autora 
zdarzeń; szkic nie zna tego rygoru — 
może ukazywać fakty z odległej prze
szłości, nie musi ograniczać akcji wy
raźnymi ramami czasowymi. Odmienny 
jest wreszcie p r z e d m i o t „szkicu" 
i „reportażu" — w tym pierwszym ga
tunku jest nim przede wszystkim czło
wiek, ludzkie losy, podczas gdy drugi 
zajmuje się raczej zdarzeniami, działal
nością ludzi itp. 

Wyrażone wyżej stanowisko K. G. Boj
ki wzbudza pewne wątpliwości. Kon
kluzje wyciągane przez autora zdają się 
zbyt radykalne. Dość rzucić okiem na 
zaproponowaną przez autora definicję, 
by przekonać się, że teza o całkowitej 
o d r ę b n o ś c i gatunkowej jest nieuza
sadniona. Z definicji wynika, że w „szki
cu" i w „reportażu" występują te same, 
podstawowe rysy — sprawozdawczy cha
rakter, dynamiczność i obrazowość. Od
rębność sprowadza się w ostatniej in
stancji do innego traktowania czynnika 
czasu, rzutującego z kolei na kompozy
cję utworów. W „reportażu" mamy do 
czynienia ze zwartą i kronikarską struk
turą, w „szkicu" kompozycja jest luź
niejsza i pozbawiona wyraźnej osi cza
sowej. 

Konsekwencją stanowiska K. G. Bojki 
byłoby więc chyba wyłączenie z gatunku 
tak pojmowanego „reportażu" większo
ści utworów E. E. Kischa np. z tomów 
„Azja odmieniona" czy „Chiny bez ma
ski". Jak się wydaje, słuszniejszym by
łoby poprzestanie na konkluzji, ż e w o b -
r ę b i e g a t u n k u reportażu mamy do 
czynienia z podstawowymi odmianami, 
których granice są wyznaczane w głów
nej mierze przez sposób traktowania 
czynnika czasu. 

Jacek Maziarski 

GATUNKI DZIENNIKARSKIE 

PROBLEMY GAZIETNYCH ŻAN-
ROW. Sbornik statiej. Izd. Lenin-
gradskogo Uniwersiteta 1962. S. 187. 

Kolejna radziecka publikacja zawiera
jąca studia nad gatunkami dziennikar
skimi jest jeszcze jednym dowodem nie
słabnącej uwagi, jaką poświęca się 
w ZSRR tej dziedzinie badań prasoznaw-
czych. Z uprzednio wydanych pozycji 
wspomnijmy chociażby „Gazietnyje żan-
ry" (Moskwa 1955) *), „Źanry sowietskoj 
gaziety" (Moskwa 1959) lub wreszcie cały 
szereg interesujących publikacji dotyczą
cych teorii poszczególnych gatunków 
dziennikarskich jak reportażu czy arty
kułu. Co roku w Związku Radzieckim 
ukazuje się kilkadziesiąt (jeśli nie kilka
set!) artykułów oraz publikacji książko
wych omawiających bezpośrednio lub po-

*) rec. L. Meissnera w Prasie Współczesnej 
i Dawnej, z. III, 1958. 
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średnio zagadnienia gatunków. Dopraw
dy, zazdrość bierze, gdy przymierza się 
radziecki dorobek do naszego szczupłego 
stanu posiadania w tej dziedzinie... 

Praca „Problemy gazietnych żanrow" 
zawdzięcza swe powstanie Katedrze te
orii i praktyki radzieckiej prasy Uniwer
sytetu w Leningradzie. Celem książki 
jest — jak podkreślono w przedmowie — 
„zwrócić uwagę na niektóre nieroz
strzygnięte problemy w badaniach gatun
ków gazety, radia i telewizji oràz wska
zać na nowe zjawiska w tej dziedzi
nie." Stąd właśnie wynika swoisty pro
fil zbioru. Omawiane są w nim zjawiska 
i formy nie zawsze centralne i nie zaw
sze przynależne do uświęconych tradycją 
badań nad niektórymi tylko gatunkami, 
takimi jak reportaż, felieton, artykuł. 

Zamieszczone w „Problemach" prace 
dotyczą kolejno: pamfletu, artykułu 
wstępnego, listu otwartego, sprawozda
nia z podróży, sprawozdania dziennikar
skiego, listu do redakcji, niektórych form 
występujących w l'Humanité, gatunków 
radiowych, reportażu telewizyjnego, fe
lietonu telewizyjnego i recenzji teatral
nej. Jedna tylko rozprawa wykracza nie
co poza tak konsekwentnie wyznaczony 
zakres tematyczny; mowa o interesują
cym skądinąd szkicu dotyczącym historii 
terminu „gazeta". Dodana do książki bi
bliografia radzieckich prac o gatunkach 
dziennikarskich wzbogaca wachlarz oma
wianych form; jej założeniem jest do
starczenie informacji bibliograficznej 
o tych gatunkach, które zostały pominię
te w rozprawach składających się na tom 
„Problemy gazietnych żanrow". Otrzy
mujemy więc zestawienie prac o kore
spondencji, artykule, przeglądzie prasy 
oraz reportażu. 

Nie sposób kusić się o omówienie ca
łości tomu, przekraczałoby to ramy re
cenzji. Z braku miejsca zatrzymamy się 
jedynie nad rozprawą L. S. Marchasjewa 
„Żurnalistyka i radio". Zachęca do tego 
okoliczność, że autor zrezygnował z oma
wiania jakiegoś określonego gatunku, po
dejmując próbę ogólnej typologii gatun
ków dziennikarstwa radiowego. Po
wstrzymując się od komentarzy i pole
miki przytaczamy niektóre tezy tej za
sługującej chyba na uwagę pracy. 

L. S. Marchasjew wyłącza poza zakres 
swych rozważań te formy dziennikarskie, 
dla których radio jest tylko „pośredni
kiem",; informacja czy artykuł czytany 
przez lektora nie należą do dziennikar
stwa radiowego, lecz są „dziennikarstwem 
czytanym w radio". Autor odcina się też 
od istniejących klasyfikacji prasowych 

gatunków dziennikarskich, jako nieprzy
datnych w typologii form radiowych. 
Stwierdza, że u podstaw dziennikarstwa 
radiowego leżą dwie formy wypowiedzi: 
opowiadanie i rozmowa. Stosownie do 
tego stwierdzenia L. S. Marchasjew wy
różnia podstawowe gatunki radiowe: 

a) ustną relację korespondenta (tu na
leżą wszelkiego rodzaju monologiczne 
wypowiedzi dziennikarskie) oraz 

b) rozmowę (tu zaliczyć można dysku
sje przed mikrofonem, wywiady, rozmo
wy przez telefon itp.). Obie te podstawo
we formy tworzą fundament trzeciego 
gatunku — 

c) reportażu. Jest on — zdaniem au
tora — najważniejszym gatunkiem dzien
nikarstwa radiowego. Inne spotykane 
w radio formy są w większym lub mniej
szym stopniu pochodnymi bądź hybry
dami wyliczonych wyżej podstawowych 
gatunków. Tyle L. S. Marchasjew. Wy
daje się, że jego rozprawa mogłaby stać 
się punktem wyjścia dla dyskusji nie 
tylko w środowisku radzieckim, ale 
i u nas. 

Reasumując, zbiór prac „Problemy ga
zietnych żanrow" stanowi wielostronny 
przegląd stanowisk i propozycji obej
mujący kilkanaście gatunków dziennikar
skich; przegląd ciekawy i otwierający 
perspektywy dalszych badań. Jak zwy
kle bywa w tego rodzaju pracach zbio
rowych, poziom i charakter poszczegól
nych rozpraw nie jest jednolity. Obok 
szkiców zawierających bogaty materiał 
teoretyczny i źródłowy, demonstrujących 
interesujące podejście do przedmiotu ba
dań (np. praca P. J. Chawina o pam-
flecie czy N. G. Biereziny o historii ter
minu „gazeta"), spotkać można także 
w omawianym tomie rozprawy o cha
rakterze bardziej postulatywnym niż ana
litycznym, rozprawy adresowane — jak 
się wydaje — do dziennikarza-praktyka, 
nie zaś teoretyka gatunków. Stwierdze
nie to nie umniejsza jednak znaczenia 
książki; tak czy inaczej przydatność jej 
nie budzi wątpliwości, (mj) 

RADIO I TELEWIZJA 

Jean C a z e n e u v e : SOCIOLOGIE 
DE LA RADIO-TÉLÉVISION. Paris, 
1963. „Que sais-je", Le point des con-
naisances actuelles Nr 1026. 

W niniejszej książce autor przedstawia 
wyniki rozlicznych i różnorodnych form 
uzyskiwania danych o znaczeniu i roli 
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radia i telewizji, jako „środków maso
wego oddziaływania". Oczywiście, war
tość ściśle naukowa tych badań socjo
logicznych jest — jak zawsze w tych wy
padkach — różnorodna, nieraz dyskusyj
na, co Cazeneuve uwypukla, a czasem 
pozostawia wyciągnięcie wniosków czy
telnikowi. Autor nie ogranicza zresztą 
swej książki do omawiania wyników ba
dań opinii publicznej na temat radia 
i telewizji lecz traktuje problem w po
wiązaniu z całokształtem zjawisk, które 
go warunkują. Konkretnie — odmien
ny jest z a k r e s , r e p r e z e n t a t y w 
n o ś ć , oraz c e l badań w tej dziedzi
nie np. w USA — gdzie telewizja po
wstała najwcześniej i ciągle jest jeszcze 
przedsiębiorstwem prywatnym — a zu
pełnie odmienny np. we Francji. Ta wła
śnie metoda przedstawiania aktualnego 
stanu badań nie w jakiejś próżni, lecz na 
tle całokształtu zjawisk, podnosi war
tość omawianej książki i stanowi o ewen
tualnej przydatności jej w naszych wa
runkach. 

Wśród wymienionych, nielicznych zre
sztą, nazwisk socjologów wysuwa się La-
zarsfeld, socjolog amerykański, który 
w swoich pracach próbuje definiować 
m. in. różnice charakterystyczne między 
socjologią radia i telewizji w Ameryce, 
a socjologią tychże środków masowego 
przekazu we Francji. Pierwsza opiera się 
na badaniach — licznych wprawdzie i do
kładnie opracowanych, o charakterze 
głównie doraźnie komercjalnym, co 
upraszcza i zawęża problem. Natomiast 
badania socjologiczne rozpowszechnione 
we Francji uwzględniają w większym 
stopniu całą złożoność problemu i sta
wiają sobie zadania raczej długofalowe, 
poszukiwawcze, jak np. wpływ telewizji 
na spędzanie wolnego czasu w środowi
skach robotniczych itp. 

Oczywiście badania ankietowe nie mo
gą się ograniczać tylko do odbiorców, 
ale również należy badać poziom kul
turalny i pracę kadr tworzących progra
my radiowe i telewizyjne, co postuluje 
B. Blin, sekretarz generalny Ośrodka Stu
diów radia i telewizji we Francji, któ
rego autor omawianej książki kilkakrot
nie cytuje. Dotychczas zresztą badania 
nad socjologią Radia i Telewizji są w sta
dium początkowym, co autor wielokrotnie 
podkreśla i stwierdza, że próby jakiegoś 
usystematyzowania problemów zgodnie 
z ścisłymi wymogami nauki byłyby 
w aktualnym stanie badań bezowocne, 
a znalezienie miejsca dla socjologii radia 

i telewizji i jej funkcji społecznych jest 
ciągle sprawą przyszłości. 

Najliczniejsze opracowania ankietowe 
posiadają Stany Zjednoczone, głównie ze 
względów wyżej podanych. Anglia, Bel
gia — a na szczeblu międzynarodowym 
UNESCO — prowadzą też wielostronne 
badania oraz mają na swym koncie zna
czny dorobek z tego zakresu. We Fran
cji zaś brak prac ściśle socjologicznych 
na temat radia i telewizji. Niemniej jest 
wiele książek, które mówią o tym pro
blemie w różnych aspektach, a coraz sy
stematyczniej ostatnio prowadzone ba
dania ankietowe, przynoszą publikacje 
i sprawozdania w czasopismach nauko
wych. Jednak ilościowo jest to niezmier
nie skromny dorobek w porównaniu 
z USA co wcale nie zmienia faktu, że 
zarówno sam sposób przeprowadzania 
badań, jak i poziom programu w USA 
mają raczej niewygórowane ambicje. 
60—70°/o audycji telewizyjnych ma cha
rakter rozrywkowy, podczas gdy we 
Francji tylko 29°/o, w Japonii 42fl/o, w Cze
chosłowacji 35°/o. Oczywiście równolegle 
najwięcej czasu poświęca się na program 
informacyjny tam, gdzie radio i telewi
zja znajdują się wyłącznie w ręku pań
stwa, np. w ZSRR, Francji oraz wię
kszości krajów (np. w Anglii, w Japo
nii, w Kanadzie istnieje jeszcze system 
mieszany). Treść programu jest też uza
leżniona od tzw. „specyfiki narodowej", 
co najplastyczniej widać w procentowym 
zestawieniu audycji sportowych: na 
pierwszym miejscu znajduje się Japo
nia (20—25°/o), a na ostatnim N. Jork 
(3°/o), Włochy — 12,8%, Francja — 7,5n/o. 
Z drugiej strony we Francji „informa
cja" zajmuje około 25"/o, a we Wło
szech ll,8n/o ogółu audycji. Niestety po
zostałe — nieliczne zresztą — dane sta
tystyczne nie są ściśle porównywalne 
i dlatego cytowanie ich mogłoby prowa
dzić do fałszywych wniosków. 

Autor przytacza też dane odnoszące 
się do rozwoju telewizji w świecie; 
w r. 1948 telewizja istniała w 4-ch kra
jach: (USA, ZSRR, Francja, Anglia), 
w r. 1961 — w 66 krajach. 

W krajach słabo rozwiniętych radio 
i telewizja ma dopiero przyszłość przed 
sobą i to chyba ogromną, jeżeli chodzi 
o wychowanie człowieka w najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Na temat radia, 
jako osobnego zjawiska, nie ma tylu da
nych statystycznych ponieważ jest to 
już — w przeciwieństwie do ogromnego 
dynamizmu telewizji — „sprawa dokona
na." Oczywiście nie w sensie jakiegoś 
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wyeliminowania przez telewizję, jak to 
się początkowo wydawała. Z nielicznych 
danych można wywnioskować — zda
niem autora — że słuchacze chcą przede 
wszystkim muzyki, a następnie informa
cji, przy czym niektóre badania wyka
zują, że zwłaszcza kobiety chętnie jej 
słuchają, podczas gdy mężczyźni sięgają 
po „wiadomości" w prasie. 

Autor podkreśla, że po raz pierwszy 
radio odegrało wybitną rolę polityczną 
w listopadzie 1917 г., gdy krążownik 
„Aurora" nadał instrukcje dla armii. 
Z biegiem czasu radio, a później telewi
zja coraz częściej występują jako na
rzędzie polityczne, niemniej, zdaniem 
autora, nie należy przeceniać ich wpływu 
na opinię publiczną, co wykazują bada
nia np. podczas głosowań. Natomiast je
żeli chodzi o wpływ radia i telewizji na 
podnoszenie poziomu kulturalnego — 
w najszerszym tego słowa znaczeniu — 
to problem jest ogromnie doniosły i zara
zem skomplikowany co wywołuje opinie 
zupełnie kontrowersyjne. Skrajni pesy
miści boją się zalewu „pseudokultury", 
optymiści zaś widzą wspaniałe perspek
tywy wszechstronnego podniesienia po
ziomu kultury, dzięki tym właśnie środ
kom masowego oddziaływania. Stanowi
sko autora nie wyklucza, że w obu tych 
przesadnych koncepcjach tkwi pewna 
słuszność, niemniej na wnioski jest 
jeszcze za wcześnie, dopóki nie powsta
nie dostateczna ilość badań socjologicz
nych i opracowań o naukowej wartości 
na temat tego zjawiska naszych czasów. 

Maria Łubkowska 

PRASOZNAWSTWO 

Wilmont H a a c k e : PUBLIZISTIK — 
ELEMENTE UND PROBLEME. 
Stamm Verlag GMBH, Essen 1962, 
S. 376. (S. 289—369 zestawienie Gun
tera Pottera „Bibliographie zur Wis
senschaft von der Publizistik. 
Deutschsprachige Monographien und 
Periodica 1945—1960). 

Dla polskiego czytelnika tytuł omawianej 
książki W. Haackego może być mylący; 
przyjęty u nas zwyczaj językowy nadaje 
nazwie „publicystyka" znacznie węższy 
zakres niż posiada niemiecki termin „Pu
blizistik". W rozumieniu W. Haackego, 
który nawiązuje zresztą do istniejącej już 
tradycji, „Publizistik" to po prostu „każ

da aresowana do publiczności i połą
czona z opinią (mit Meinung verknüpft) 
wypowiedź" (s. 8). Nie trudno dostrzec, 
że w definicji tej mieści się właściwie 
każda wypowiedź jaka dociera do pu
bliczności za pośrednictwem dowolnego 
środka masowego przekazu, bez wzglę
du na swą treść i funkcję. 

Nie tylko ta interpretacja terminu „Pu
blizistik" jest przedmiotem rozważań 
omawianej pracy. Dla Haackego „Publi
zistik" oznacza także ogół środków prze
kazu (Massenmedien), włączając w to 
prasę, radio, telewizję, film, a nawet — 
teatr i kabaret. Innymi słowy „Publizis
tik" jest nadrzędnym terminem, w któ
rego zakresie mieszczą się pojęcia zja
wiska masowego przekazu (mass com
munication) oraz środki przekazu (mass 
media). 

Termin „Publizistik" zjawia się 
w dziele Haackego w jeszcze jednym zna
czeniu — określa on dyscyplinę naukową 
badającą zjawiska i problemy masowego 
przekazu. Przyjęcie tej nowej, dogodnej 
bo dostatecznie obszernej nazwy, jest 
znamienne dla przemian w nastawieniu 
do badań nad zjawiskami masowego 
przekazu w NRF. Dawne określenia 
„Zeitungskunde" i „Zeitungswissenschaft" 
(odpowiadające naszemu „prasoznaw-
stwu") mają w Niemczech Zachodnich 
charakter już historyczny. Na marginesie 
nasuwa się pytanie czy i w Polsce nie 
dojdzie kiedyś do podobnej eliminacji 
tradycyjnej (choć na razie wciąż żywot
nej!) nazwy „prasoznawstwo", na rzecz 
nowego, obszerniejszego terminu? 

Wielorakie interpretacje badanego 
przez W. Haackego terminu „Publizistik" 
nie mogły pozostać bez wpływu na cha
rakter książki. Siłą rzeczy obejmuje ona 
zagadnienia przynależne do sfery socjo
logii i polityki, historii i ekonomii prasy; 
rozważania filozoficzne sąsiadują bezpo
średnio z rozdziałem poświęconym ana
lizie problematyki medycznej w prasie; 
obok rozdziału referującego rozwój dy
scypliny naukowej „Publizistik" w Niem
czech znaleźć można obszerną część 
książki (obejmującą lU całości dzieła!) 
dotyczącą historii felietonu. W sumie — 
praca niejednolita metodologicznie i te
matycznie, bliższa swym ogólnym pro
filem zbiorowi szkiców prasoznawczych 
niż systematycznej monografii. 

Trudno więc omawiać książkę 
W. Haackego jako konsekwentną ca
łość; nie wszystkie zresztą rozdziały wy
dają się w tej samej mierze zasługiwać 
na uwagę czytelnika. Można sobie daro
wać szczegółowe omówienie odbiegają-
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cego od reszty dzieła rozdziału o dzie
jach niemieckiego felietonu (nawiązują
cego zresztą wyraźnie do znanych mo
nografii tegoż autora „Feuilletonkunde" 
(2 t., 1943) oraz „Handbuch des Feuille
tons" (3 t., 1951). Mniej interesujące dla 
polskiego odbiorcy będą też zapewne te 
partie dzieła, w których autor omawia 
rozwój środków masowego przekazu 
w Niemczech, tym mniej interesujące, 
iż jest to omówienie dość pobieżne, wręcz 
skrótowe. 

W analizie sytuacji współczesnej pra
sy, radia, filmu, telewizji i reklamy 
w NRF zjawiają się momenty krytyczne 
i polemiczne. W nader ostrym tonie wy
raża się autor o zachodnioniemieckich 
pismach ilustrowanych i ich roli społecz
nej. Miejscami praca Haackego dotyka 
czułych punktów systemu środków maso
wego przekazu na Zachodzie, szczególnie 
tam, gdzie mowa o roli ogłoszeń w ga
zecie (Anzeige und Öffentlichkeit) lub 
w rozdziale poświęconym ekonomiczno-
-politycznym warunkom zachodnionie-
mieckiej prasy (Vom Management der 
Massenmedien). Niestety, problemy te 
zostały zaledwie wzmiankowane, bez za
miaru szczegółowej analizy, która mo
głaby wzbogacić i udokumentować tezy 
W. Haackego. 

Najciekawsze wydają się fragmenty 
poświęcone zagadnieniom funkcji, zawar
tości i formy wypowiedzi docierających 
do społeczeństwa za pośrednictwem środ
ków masowego przekazu. W. Haacke sy
stematyzuje wypowiedzi prasy, reklamy, 
filmu itp. w 4 podstawowych katego
riach stylistyczno-językowych, nadrzęd
nych wobec podziału na rodzaje środków 
(np. prasa, telewizja i in.) i gatunki (fe
lieton, opowiadanie itp.): 

a) Informacja (Nachricht); 
b) Komentarz albo „Raisonnement" 

(termin ten najbliższy jest polskiemu ro
zumieniu nazwy „publicystyka"); 

c) Rozrywka (Unterhaltung); 
d) Przemowa (Ansprache; zdaniem 

W. Haackego kategoria ta spokrewniona 
jest z kazaniem). 

Stanowisko W. Haackego jest konse
kwentne. W przeciwieństwie do niektó
rych badaczy nie wyłącza on poza obręb 
swych zainteresowań żadnych treści 
i form masowego przekazu. Jeszcze 
W. Hagemann skłonny był odmiennie 
traktować publikowane w prasie utworv 
rozrywkowe czy formy reklamowe, przy
znając im co najwyżej prawo do swoistej 
symbiozy z informacyjnymi i opiniotwór
czymi składnikami gazety. Haacke sta
wia sprawę inaczej — jego zdaniem obec

ność elementu rozrywki w masowym 
przekazie jest nie tylko uprawniona, ale 
wręcz nieodzowna. Składnik rozrywki 
przyczynia się do zwiększenia politycz
nego oddziaływania środków masowego 
przekazu, ma udział w kształtowaniu opi
nii publicznej. W tym miejscu nasuwa się 
jednak wątpliwość — gdyby wyciągnąć 
konsekwencje z propozycji W. Haackego, 
wówczas sfera zainteresowań prasoznaw-
stwa rozrosłaby się niepomiernie obej
mując sporą część dotychczasowej wie
dzy o literaturze i sztuce... 

Ostatni rozdział książki W. Haackego 
poświęcony jest analizie zjawiska aktu
alności. Problem aktualności bez wątpie
nia posiada pierwszoplanowe znaczenie 
dla wyjaśnienia istoty zjawiska mass 
communication. Trudno nie zgodzić się 
z lapidarną sentencją ukutą przez 
W. Hagemanna, że o istocie masowego 
przekazu (Publizistik) stanowi „publiczne 
wypowiadanie a k t u a l n y c h treści 
świadomości". Kategoria a k t u a l n o -
ś с i zawarta jest zresztą bodaj we 
wszystkich definicjach zjawisk praso
wych. Rzecz jednak w tym, że brak 
wciąż zgody co do interpretacji kłopo
tliwego określenia „aktualność". Czy ma 
ono oznaczać po prostu nowość, świeżość 
zjawisk i faktów? Czy równa się szyb
kości przekazu? Jak wielki może być 
dystans czasowy dzielący wydarzenie od 
momentu przekazu? A może upływ czasu 
nie ma w tym wypadku decydującego 
znaczenia? 

W wyniku analizy problemów wyzna
czanych przez powyższe pytania autor 
dochodzi do konkluzji, że aktualność nie 
jest cechą samych faktów i wydarzeń, 
ale wyraża się w psychologicznym sto
sunku odbiorcy do nich. W. Haacke cy
tuje pracę Demetriusa Gusti („Die Grund
begriffe des Presserechts", 1909): „Należy 
podkreślić, że aktualność nigdy nie przy
sługuje wydarzeniom jako takim, ale 
istnieje jedynie w zainteresowaniu, ja
kie okazuje się wydarzeniom. Innymi 
słowy: aktualność może istnieć tylko 
w świadomości." 

Dodajmy, że przytoczona przez W. 
Haackego interpretacja zjawiska aktual
ności spotkała się ostatnio z ostrą kry
tyką w pracy W. Walthera „Journalistik 
und Philosophie" (Leipzig 1964). W. Wal
ther odrzuca teorię W. Haackego jako 
idealistyczną i subiektywistyczną, prze
ciwstawiając jej twierdzenie, że aktual
ność należy do sfery zjawisk obiektyw
nych, jako wyraz określonego stosunku 
między przedmiotem dziennikarskiego 
przekazu a społeczeństwem. 



96 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

Niezależnie od zastrzeżeń wysuwanych 
przez W. Walthera (ocena obu stano
wisk wykraczałaby poza ramy tej re
cenzji), trzeba podkreślić, że fragment 
poświęcony analizie „aktualności" należy 
do najcenniejszych w książce W. Haac-
kego. Stwarza on rzetelne podstawy do 
dalszych dyskusji i ustaleń. 

Niezmiernie pożytecznym uzupełnie
niem książki „Publizistik — Elemente 
und Probleme" jest dodana w jej części 
końcowej obszerna bibliografia G. Pot
tera. Obejmuje ona wykaz publikacji na
ukowych (wydanych w latach 1945—60 
w języku niemieckim) dotyczących reto
ryki, prasoznawstwa, filmu, radia, tele
wizji, reklamy, propagandy, opinii pu
blicznej oraz zagadnień ogólnych. 

Jacek Maziarski 

BIBLIOGRAFIA 

CESKA BIBLIOGRAFIE. Sbornik 
stati a materiału, Svazek 3. Praha 
1963. Str. 340. 

Od trzech lat Państwowe Wydawnictwo 
Pedagogiczne w Pradze publikuje perio
dyczny zbiór artykułów, przeglądów i re
cenzji z zakresu wydawnictw bibliogra
ficznych pod red. dr Jarosława K u n c a . 
Każdy tom omawia bardzo sumiennie 
i krytycznie zawartość wielu periodyków 
i ukazujące się seryjnie bibliografie. Edy
cja ta odznacza się wielką aktualnością 
w stosunku do ruchu wydawniczego za
równo w omówieniach wybranych zagad
nień tego ruchu, jak i w recenzjach. Poza 
tym „Ceskâ Bibliografie" przynosi nau
kowe rozprawy na tematy historii, teo
rii, statystyki i innych aspektów wiedzy 
bibliograficznej. 

Sprawy czasopiśmiennictwa zajmują 
na łamach tego organu bardzo ważne 
miejsce. Dlatego w badaniach prasoznaw-
czych nie tylko nad wydawnictwami cze
skimi i słowackimi, ale w ogóle słowiań
skimi — wydawnictwo to stanowić bę
dzie poważną pomoc warsztatową, pod 
warunkiem jednakże szerszego niż dotąd 
uwzględniania spraw bibliograficznych 
polskich, radzieckich, bułgarskich i in
nych. 

W tym zakresie ostatni tom omawia 
historię bibliografii serbołużyckiej (ar
tykuł Mil. L o r e n c o v e j ) , a w dziale 
recenzji wielką pozycję jugosłowiańską: 

Bibliografię rozpraw, artykułów i utwo
rów literackich Jugosławii od końca 
XVIII w. do r. 1945 (ocenioną przez Ot. 
B e r k o p e c a ) , wreszcie jedną pozycję 
polską (recenzja Zd. S i m e c k a „Bi
bliografii czasopism pomorskich"). Poza 
tym zamieszczono tu porównawczą re
cenzję wydawnictw z zakresu filologii 
klasycznej w różnych krajach socjali
stycznych. 

Tymczasem żywo rozwijające się 
u nas, podobnie jak w Czechosłowacji, 
wydawnictwa bibliograficzne — perio
dyczne i książkowe — zasługują na wię
cej miejsca w tak świetnie redagowanej 
publikacji. 

Już pierwsza rozprawa tomu 3-go pt. 
„Bibliografia w latach 1801—1848 a cen
zura" — pióra znanego u nas niestru
dzonego badacza historii starej prasy, 
Zdënka S i m e c k a , zasługuje na baczną 
uwagę naszych prasoznawców. Rozpra
wa jest oparta na osobistych poszukiwa
niach autora w archiwach czeskich oraz 
starych księgozbiorach ocalałych bez po
równania szczęśliwiej niż w Polsce, tu
dzież na najnowszych badaniach histo
ryków austriackich (J. Магха, О. Sasho-
gy) i czeskich (zwłaszcza J. Kârbta 
i M. Cesnakovej), które nie są znane 
u nas. Teza autora — bardzo słuszna 
i oryginalna — sprowadza się do nau
kowego postulatu opierania retrospek
tywnych, tzw. „pełnych" (a więc nie „se
lekcyjnych") bibliografii na sumiennym 
badaniu archiwów państwowych pierw
szej poł. XIX w., ponieważ w dobie jó-
zefinizmu szereg wydanych druków nie 
uzyskiwał debitu księgarskiego; ob
ostrzenia te dotyczyły zwłaszcza czaso
pism, dzienników i ulotek publicystycz
nych. Czynnikiem hamującym kolportaż 
były zarówno władze administracyjne 
(a więc i urzędy cenzury), jak i sądowe, 
zarządzające konfiskaty na podstawie 
cenzury prewencyjnej. Autor zwraca 
również uwagę ha znaczenie archiwa
liów Gremium Księgarzy i Wydawców 
w Pradze z lat 1806—1848 jako na ważne 
źródło dla bibliografów. Bardzo cenna 
rozprawa Simecka ma dużą wartość dla 
badaczy polskiej prasy. 

Drugim niemniej interesującym przy
czynkiem do historii czasopiśmiennictwa 
czeskiego jest praca Ottona S i m a ć к а 
pt. „Bibliografia a rewolucja burżuazyjna 
(1848 r.)". Tu na przykładzie literackiego 
organu Poutnik (1846—47) ilustruje autor 
rolę poszczególnych wybitnych redakto
rów czeskich, od J. K. Tyla do K. Hâv-
lićka w propagowaniu literatur słowiań
skich drogą recenzji i wiadomości bi
bliograficznych. 
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Z innych dotyczących współczesności 
a interesujących polskich prasoznawców 
rozważań wymienić należy ocenę przez 
Lad. K o f n o v e c a obecnie wydawa
nych biuletynów informacyjnych i spra
wozdawczych różnych instytutów i przed
siębiorstw przemysłowych, których treść 
stanowi niezbędny instrument dokumen
tacji naukowej. VI. К a ń к a w artykule 
o czeskiej bibliografii sprawozdawczej 
z lat 1870—1920 daje ciekawe tabele pro
dukcji książek w Czechach w tym okre
sie, a Jar. P o d z i m e k informuje o cze

skiej bibliografii w zakresie literaturo
znawstwa. 

Tom zamykają sprawozdania o obec
nych pracach i planach najważniejszych 
instytutów bibliograficznych Czechosło
wacji oraz obszerna informacja Jar. 
K u n c a z paryskiej konferencji 
UNESCO w 1961 г., na której ustalono 
zasady międzynarodowego ujednolicenia 
statystyki druków, zwłaszcza w zakresie 
prasy, co jest tym ciekawsze dla nas, że 
Polska na tej konferencji reprezentowana 
nie była. (mt) 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

Ф Marian M a l i n o w s k i , Jerzy P a-
w ł o w i с z, Wacław P o t e r a ń s k i , Antoni 
P r z y g o ń s k i , Maria W i 1 u s z: POLSKI 
RUCH ROBOTNICZY W OKRESIE WOJNY 
I OKUPACJI HITLEROWSKIEJ. Wrzesień 1939— 
styczeń 1945. Zarys historii. Zakład Historii 
Partii przy КС PZPR. Wyd. Książka i Wiedza. 
Warszawa 1964, s. 607. W tej próbie syntezy, 
przedstawiającej dzieje polskiego ruchu robot
niczego w czasie wojny i okupacji nie pomi
nięto również roli i znaczenia jaką spełniała 
prasa. Autorzy posłużyli się nią zresztą jako 
jednym ze źródeł, często ją cytując i omawia
jąc poszczególne tytuły czasopism konspira
cyjnych wydawanych już wkrótce po klęsce 
wrześniowej. Wydawały ją tworzące się za
czątki ugrupowań i organizacji, których na
zwy były często identyczne z nazwą wydawa
nego pisma. Toteż kursywowe nazwy czaso
pism konspiracyjnych napotyka się na bardzo 
wielu stronach tej książki. Dwa podrozdziały 
poświęcone są w całości omówieniu działal
ności wydawniczej PPR w r. 1942 (ss. 206—210) 
i w r. 1943 (ss. 312—314).*) Jest tu przedstawiona 
praca Redakcji Centralnej i Techniki Central
nej, są omówione centralne organy partii, 
organy obwodowe, wymienia się redaktorów 
i współpracowników. Liczne są też wzmianki 
o prasie w podrozdziałach omawiających dzia-
łałność organizacyjną partii, działalność GL 
i AL, ruchu zawodowego, ZMW, ZPP w związ
ku Radzieckim, rad narodowych. Na koniec 
warto jeszcze wspomnieć, że wśród 229 zdjęć 
jest ponad 20 fotokopii prasy konspiracyjnej. 

» STOSZESCDZIESIĄTCZTERY DNI „POL
SKI LUBELSKIEJ". Nakładem Annales UMCS 
w Lublinie. Chełm Lub. 1964, s. 106. Na książkę 
tę, wydrukowaną w tej samej drukarni chełm
skiej co Manifest PKWNu, złożyło się pięć re
feratów omawiających formowanie się pań
stwowości polskiej w okresie lubelskim. Jeden 
z autorów — Zygmunt M a ń k o w s k i — po
święcił swój referat kulturze, oświacie i prasie 
tego okresu (ss. 65—94). Omawia działalność 
resortu kultury i sztuki oraz informacji i pro
pagandy (powołanego odrębnym dekretem 
PKWN z 7. IX. 1944). Rozdział poświęcony pra
sie przedstawia w zwięzłym zarysie historię 
tworzenia odrodzonej prasy w Lublinie. Mimo 
ogromnych trudności kadrowo-technicznych do 
końca 1944 r. ukazały się na terenach wyzwo
lonych (według wstępnych badań) 42 organa 
prasowe, które autor kolejno wylicza, zaopa
trując poszczególne tytuły w dane bibliogra-

*) Jeden z współautorów książki, Antoni 
Przygoński, publikował w Zeszytach Praso-
znawczych zarys monograficzny pt. Prasa kon
spiracyjna PPR, nr 1/2 i 4 z 1962 r. Artykuł 
ten wymieniony jest w wykazie źródeł (opra
cowania). 

ficzne, niestety nie zawsze pełne. Dane te są 
już dziś trudne do ustalenia, mimo że od czasu 
ukazania się tych pism minęło tylko 20 lat! 

« TEORIA i PRAKTYKA DZIENNIKAR
STWA. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa 
pod redakcją B. G o ł k i , M. K a f l a , Zb. 
M i t z n e r a . Skrypt dla studentów uniwersy
tetów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1964, s. 236. Skrypt ten przeznaczony 
przede wszystkim dla studentów dziennikar
stwa zawiera usystematyzowane i skondenso
wane niektóre wykłady ze Studium Dzienni
karskiego UW w latach 1960—63. Pominięto 
w nim problematykę, która była przedstawiona 
już w innych skryptach, podręcznikach i książ
kach; pominięto również zagadnienia, które są 
dopiero w opracowaniu i będą włączone do 
następnej tego typu pracy. Celem tej, wyda
nej, było dostarczenie studentom materiałów 
zawierających elementy wiedzy teoretycznej 
o masowych środkach informacji, opisy pracy 
redakcyjnej, warsztatu dziennikarskiego i umie
jętności praktycznych. Książka zainteresuje za
pewne nie tylko studentów, ale — jak sądzi
my — i praktyków choćby dla konfrontacji 
własnych wiadomości i umiejętności. Podaje
my dla orientacji szerszego kręgu czytelników 
tytuły rozdziałów i autorów: Prasoznawstwo 
a nauczanie dziennikarstwa (M. K a f e l ) ; Rola 
prasy w społeczeństwie (M. S z u l c z e w s k i ) ; 
Podstawowe zagadnienia prawne prasy (M. 
S z u l c z e w s k i ) ; Zawód dziennikarski (T. 
K u p i s ) ; Odbiorcy prasy (Stefania F l a k ) ; 
Informacja (M. S z u l c z e w s k i ) ; Publicysty
ka (M. S z u l c z e w s k i ) ; Reportaż (К. К ą-
к o 1 e w s к i) ; Felieton (Z. M i t z n e r ) ; Foto
grafia — materiałem prasowym (R. B u r z y ń 
s k i ) ; Agencje jako warsztat pracy dziennikar
skiej (L. M e i s s n e r ) ; Agencje fotograficzne 
(R. B u r z y ń s k i ) ; Organizacja pracy w dzien
niku (M. D o b r z y ń s k i ) ; Dziennikarstwo ra
diowe (Z. L i p i ń s k i ) ; Dziennikarstwo tele
wizyjne (I. W a n i e w i с z) ; Dziennikarstwo 
w filmie (R. B u r z y ń s k i ) ; Reklama praso
wa (H. K u r t a ) ; Wydawnictwa prasowe, czy
telnictwo, nakłady prasy w Polsce (Т. К u-
p i s). Jak widać — zakres tematyki jest ob
szerny i wraz z następną zapowiedzianą pracą 
obie książki dałyby podręcznikowy przegląd 
problematyki teorii i praktyki dziennikarstwa. 

Ф NIEPIĘKNE DZIELNICE. Reportaże 
o międzywojennej Warszawie. Wybór i opra
cowanie Jan D ą b r o w s k i , Józef К o s к o w-
s к i. Biblioteka Syrenki. Państwowy Instytut 
Wydawniczy. Warszawa 1964, s. 509 i 20 ilu
stracji na wklejkach. Autorzy wyboru posta
wili sobie za cel ukazanie „owej szarej, zapra
cowanej, biednej, głodującej i cierpiącej sto
licy" lat międzywojennych. Posłużyli się w tym 
celu wybranymi z ówczesnej prasy reportaża-
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mi. „Książka nie p re tendu je do miana antolo
gii warszawskiego repor tażu okresu między
wojennego. Jes t w y b o r e m repor taży dokona
n y m pod p e w n y m ką tem widzenia, mianowicie 
s p r a w i p rob lemów pomin ię tych w l i te ra turze 
pamię tn ika r sko-wspomnien iowej . t amtych cza
sów" . We wstępie au to rzy wyjaśniają co rozu
mieją pod m i a n e m repor tażu i przypominają 
rolę repor tażu w owym okresie , repor tażu wal
czącego. Książka zawiera 68 repor taży wybra 
nych z dz ienników i tygodników. Wśród au to
rów — są nazwiska l i te ra tów i dz iennikarzy 
znane i dziś, są i t ak ie , k tó r e dzisiejszemu 
czyte lnikowi już n ic nie mówią. Autorów przy
pominają (w przeważającej większości) no ty 
objaśniające w przypisach . Książka ma także 
posłowie: jes t to wspomnien ie j ak ie Zbigniew 
Mitzner poświęcił J anowi Dąbrowskiemu, zna
n e m u publ icyście , współ twórcy tej książki 
(zmarł przed jej ukazan iem się), w której na
zwisko J a n a Dąbrowskiego zna jdujemy także 
wśród au to rów repor taży międzywojennych . 

» Zbigniew Z a b i с к i: Z PROBLEMÓW 
IDEOLOGII I ESTETYKI POZYTYWIZMU. Pu
blicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza 
na tle prądów epoki. Instytut Badań Literac
kich PAN, Historia i Teoria Literatury, Studia, 
Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, War
szawa 1964, s. 371. Józef Tokarzewicz-Hodi 
(1841—1919), działacz emigracj i postyczniowej , 
filozof, powieściopisarz, był j e d n a k przede 
wszystkim z t e m p e r a m e n t u , z zamiłowania, 
publicystą i dz iennikarzem. S a m stworzył kil
ka pism, w t y m radyka lną Gminę, a współpra
cował z bardzo wielu wychodzącymi w kra ju 
i na emigracji . Książka Żabickiego (praca do
ktorska u prof. К. Wyki) nie ma cha rak te ru 
monograficznego; au torowi — j a k to wyjaśnia 
we wstępie — nie chodziło o dzieło lecz o ideę, 
o problem, co zresztą podkreś la ty tuł . T y m 
niemniej i z p u n k t u widzenia histori i p rasy 
powstała p raca in teresująca , zawierająca wiele 
cennego mater ia łu monograf icznego, bo — pi
sze autor — „przy okazji wypadło dokonać 
różnych penetrac j i biograficznych, k tórych 
wynik i odnotowuję ; wypad ło także odszukać 
w czasopismach wiele całkowicie już zapom
nianych a r tyku łów i felietonów, k tó rych adres 
bibliograficzny wskazują p rzyp i sy" . Nas tu , 
oczywiście, interesuje najbardziej ta, n ie jako 
marg ina lna część książki i s twierdzić można 
przy t y m z zadowoleniem, że jest ona nie 
mała . Rzuca wiele świat ła na działalność pu-
bl icystyczno-dziennikarską Tokarzewicza i cza
sopiśmiennictwo polskie drugiej połowy ub . 
wieku. 

# Lucjan B o g u s ł a w s k i : KOREKTA 
DRUKARSKA I WYDAWNICZA. Wyd. Prze
myślu Lekkiego i Spożywczego. Warszawa 1964, 
s. 176. Nowe poszerzone i p rzepracowane wy
danie książki potrzebnej za równo k o r e k t o r o m 
j a k i au to rom i r edak torom, a także wszyst
k im, k tórzy mają j ak i ś związek z p racami 
wydawniczymi i d ruka rn i ami . Ten, j ak widać, 
dość szeroki adres czytelniczy wyn ika z treści 
książki . Zawiera ona bowiem nie ty lko zasady 
technik i korektorskie j i mate r ia ły pomocne dla 
ko rek to ra , ale np . omawia pracę nad maszyno
pisem (co j ak wiemy ma duży wp ływ zarówno 
na późniejszą p racę d r u k a r n i j a k i korek ty) . 
Jes t to więc książka także dla wszystkich, 
k tó rzy adiustują, a z kolei zasady adiustacj i 
nie powinny być obce i piszącym. F ragmen ty 
poświęcone korekcie są oczywiście najobszer
niejsze ( technika, postacie i odmiany korekty) . 
Bardzo pożyteczne są też załączniki z alfabe
tami , znakami i sk ró tami . Na końcu — projekt 
polskiej n o r m y „Maszynopis wydawniczy" , 
k t ó r y m a na celu określenie postaci maszyno
pisu p rzekazywanego do d ruka rn i . Pro jek t 
okreś la również zasady adiustacj i maszyno
pisu. P o p r a w k i do pro jektu n o r m y można 

wnosić do końca 1965 r. (do Zak ładu P rzemys łu 
Lekkiego Polskiego Komi te tu Normal izacyjne
go). Nie m a co u k r y w a ć , że wprawdz ie w p r o 
wadzenie tej n o r m y u s p r a w n i p racę w d r u k a r 
niach, a le dla w ydaw n ic tw będzie mocno kło
potl iwe. Na szczęście no rma , dotycząca książek 
i innych wydawnic tw , wyłącza gazety; r edak
cje rzeczywiście nie by łyby w s tanie zapewnić 
te rminowego ukazywan ia się gazet, gdyby 
chciały spros tać w y m a g a n i o m n o r m y . 

* Eligiusz K o z ł o w s k i : BIBLIOGRAFIA 
POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Wojskowy In
stytut Historii, Zakład Historii Dawnego Woj
ska Polskiego, Wyd. MON, Warszawa 1964, 
s. 620. Ta obszerna bibliografia uporządkowana 
jest w dzia łach: Ogólny, Źródła, Świadectwa 
współczesne, Opracowania . Autor uwzględnił 
(w wyborze) t akże publ ikac je o powstan iu za
mieszczone w per iodykach , łącznie z dzienni
kami , ale p ra soznawca zwróci uwagę przede 
wszys tk im na t rzy rozdziały tej bibliografii . 
1) W dziale świadec tw współczesnych — jeden 
poświęcony jest pras ie . Jes t tu zestawiona 
osobno prasa ta jna powstan ia (od n u m e r ó w 
kole jnych pozycji 6119 do 6177, a więc 58 ty tu
łów) oraz emigracyjna (od 6178 do 6206, a więc 
28 ty tu łów) . 2) W dziale opracowań jes t pod
rozdział poświęcony pras ie ta jnej . Bibliograf 
odnotowuje tu 25 pozycj i (od 8877 do 8902), 
w t y m jedną francuską. 3) Kilka pozycji zwią
zanych z czasopiśmiennic twem jes t jeszcze 
w i n n y m rozdziale działu op racowań zaty tu ło
w a n y m : Cesars two Rosyjskie i Króles two Pol
skie (podrozdział : Ku l tu ra — n a u k a — oświa
ta — czasopiśmiennic two — l i tera tura) . Doty
czą one np . cenzury, czasopism polskich na 
Litwie i w Saksonii , publ icys tyki Kraszew
skiego, położenia p r a s y i tp . (ki lkanaście po
zycji). 

• KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU CZCI KA
ROLA ESTREICHERA (1827—1908). Studia i roz
prawy. Redaktor Roman H e n n e l . Kraków 
1964. Wydawnictwo Literackie, s. 436. Opubli
k o w a n e tu 19 rozpraw i s tudiów zostało przy
gotowane w związku z p rzypada jącymi w 1958 r. 
uroczystościami 50-lecia śmierc i twórcy „Biblio
grafii po l sk ie j " . W ograniczonej objętością no
cie nie sposób wymien ić nawe t au to rów i ty 
tu łów wszystkich p r ac zamieszczonych w „Księ
dze" . Naszego Czytelnika zainteresuje k i l k a 
z nich : 1) Jadwiga G r z y b o w s k a : Karol 
Es t re icher — Stud ium biograf iczne; jes t tu mię
dzy innymi mowa o publ icys tyce Es t re ichera ; 
2) Anna L e w i c k a - K a m i ń s k a ; Początki 
d r u k a r s t w a w Krakowie — Siadami Karola 
Es t re ichera ; p u n k t e m wyjścia rozważań au to rk i 
jest p raca dok to r ska Est re ichera o Zainerze 
i Fiolu i zagadkach związanych z p ie rwszymi 
d r u k a m i k r a k o w s k i m i ; 3) Aleksander K r a w 
c z y ń s k i : Es t re icher a ks ięgarze ; także 
o sp rawach wydawniczych i d r u k a r s k i c h ; 4) 
J a n H u l e w i c z : Związki Karola Est re ichera 
z Akademią Umiejętności w Krakowie ; między 
innymi o polemikach p rasowych z lat 70-tych 
i 80-tych ub . wieku ; i wreszcie 5) I rena T u-
r o w s k a - B a r o w a : Karol Es t re icher j a k o 
h i s to ryk i k r y t y k czasopiśmiennic twa polskie
go ; rozprawa nas tu szczególnie in teresująca 
przeds tawia Est re ichera zarówno j ako piszą
cego w pras ie (do przeszło 50 różnych czaso
pism, co wykazu je jego bibliografia), j ak też 
p rasoznawcę , h i s to ryka p rasy , t eore tyka . 

cenna in ic ja tywa i p ionierski t rud najwięk
szego naszego bibliografa i h i s to ryka polskiego 
czasopiśmiennictwa nie ty lko wydoby ły na j a w 
bogactwo tego czasopiśmiennic twa, ale stały 
się p rzyk ładem i zachętą dla innych do p racy 
w tej dziedzinie". 

m> Maria D ą b r o w s k a : PISMA ROZPRO
SZONE. Pierwsze wydanie książkowe pod re
dakcją i z przypisami Ewy K o r z e n i e w-

7* 
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s к i e j . Kraków 1964. Wydawnictwo Literackie, 
t. I, s. 563, t. II, s. 755, 28 ilustracji na wklej
kach. Książka zawiera w y b r a n ą z p r a sy lub 
publ ikowaną z rękopisów dz iennikarsko-publ i -
cystyczną, repor tażową i eseistyczną twórczość 
naszej znakomite j p i sa rk i . R e d a k t o r k a t o m u 
uporządkowała tę twórczość w nas tępujących 
działach: Juweni l ia (począwszy od 1910 г.), 
Wspomnienia , Podróże, Rozprawy i po lemiki , 
O pisarzach, O własnej twórczości . Miło tu 
odnotować, że Maria Dąbrowska swą p racę pi
sarską rozpoczęła od dz i enn ika r s twa : wśród 
jej wspomnień są i te, k tó re dotyczą współ
p racy z p i smami ruchu spółdzielczego. W przy
pisach dokładnie jes t omówiona wspó łpraca 
Mari i Dąbrowskiej z prasą. Także — wykaz 
publ ikacj i z zakresu wspomnień , r epor taży 
i k r y t y k i l i terackiej nie obję tych t y m wybo
rem. 

« Janusz K o l c z y ń s k i : DYWERSJA. 
Wyd. Iskry, Warszawa 1964, s. 155, fot. w tek
ście. Seria a r tyku łów d r u k o w a n y c h w 1963—64 
w Kulturze, a poświęconych s p r a w o m zachod
niej dywers j i ideologicznej działającej przec iw 
p a ń s t w o m socjal is tycznym. „Obok k lasyczne
go — jeśli t ak można określ ić — dywersan ta , 
coraz większą rolę odgrywa dywersan t , k tórego 
bronią jes t pióro i mikrofon" . Obszerniej omó
wiona jes t działalność rad ia „Wolna E u r o p a " 
1 Komite tu „Wolnej E u r o p y " , k tó ry za n im 
stoi, mies ięcznika pa rysk iego Kultura, a m a r 
ginalnie także innych czasopism emigracy j 
nych. 

m Bolesław D r o b n e r: RZECZ O KLA
SOWYM RUCHU ZAWODOWYM W POLSCE 
w świetle prasy socjalistycznej. Tom I (do 
pierwszej wojny światowej). Wydawnictwo 
Związkowe CRZZ. Warszawa 1964, s. 143. Ne
s tor polskiego ruchu robotniczego, pode jmując 
t rud przeds tawienia dziejów r u c h u związkowe
go, oparł się na mate r i a ł ach z p rasy , a rch iwów 
i na wspomnien iach (także własnych) . Książka 
zawiera liczne wzmiank i o p i smach związko
wych . Obszerniej omówiony jes t ruch zawodo
w y wśród d rukarzy , k tórzy s tworzyl i na j s ta r 
szą w Małopolsce organizację zawodową. 
W 1817 r. istniało już we Lwowie „S towarzy
szenie Wzajemnej p o m o c y Członków Sztuki 
D r u k a r s k i e j " . Ruch k lasowy wś ród d r u k a r z y 
rozpoczął się ok. r. 1870, w k t ó r y m wybuch ł 
też pierwszy, 8-dniowy s t ra jk cennikowy. 

ф Zuzanna R a b s k a : MOJE ZYCIE 
Z KSIĄŻKĄ. Wspomnienia II. Zakłady Naro
dowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo. Wro
claw 1964, s. 508 i 13 ilustracji na wklejkach. 
Zmar ła w I960 r. p i sa rka , znana przede wszyst 
k i m j ako au to rka książek dla dzieci i młodzie
ży, także publ icys tka , była zamiłowaną biblio-
filką. Ten tom jej wspomnień , zgodnie z ty tu 
łem, dotyczy właśnie ponad pół wieku t rwa
jących k o n t a k t ó w Rabskiej z książką, ks ięga
rzami, wydawcami , d ruka rzami , buk in i s tami , 
b ibl io tekami. Poprzez p racę swego męża, pu 
blicysty, j a k i własną w pras ie i rad iu , zwią
zana była także z ko łami dz iennikarsk imi , co 
częstokroć znajduje odbicie w książce. 

« A l e k s a n d e r M a l i s z e w s k i : U BRZE
GU MOJEJ WISŁY. Biblioteka Syrenki. Pań
stwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1964, 
s. 414. Wspomnienia poety (współzałożyciel g ru
py poetyckiej K w a d r y ga), d r a m a t u r g a i — 
dziennikarza . Maliszewski p racowa ł w czasie 
okupacj i w warszawskie j pras ie konsp i r acy j 
ne j , o czym j ednak nie pisze w swych wspo
mnieniach , kończących się na Wrześniu. P r a s y 
dotyczy kilkadziesiąt s t ron końcowych z d ru 
giego dziesięciolecia międzywojennego. A więc 
O p i smach Kwadryga i Nowa Kwadryga, o p r a 

cy au to ra w Polskiej Agencji Telegraficznej , 
o wspó łpracy z prasą postępową i k łopotach 
z cenzurą, o działalności w Syndykac ie Dzien
nikarzy . 

в Jacek Ę r u h l i n g : W MOIM KALEJ
DOSKOPIE. Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1964, s. 148. Wspomnienia dz iennika
rza, k r y t y k a tea t ra lnego i t łumacza (ur. 
w 1892 г.). Pisze między i nnymi o k r y t y k a c h 
t ea t r a lnych w lwowskiej pras ie przed I wojną 
światową, o p racy w Trybunie (wyd. w Mo
skwie po Rewolucji , po lsk im organie par t i i 
bolszewickiej) , o p racy w redakc jach warszaw
skich w la tach międzywojennych (Echo War
szawskie, Kurier Polski), o Klubie S p r a w o 
zdawców Sejmowych, o dz iennikars twie k r a 
kowsk im po wyzwoleniu i wreszcie — o p racy 
n a placówce a t t achée p rasowego w Szwajcari i 
(1946—1950). 

0 Stanisław M y ś l i b o r s k i - W o ł o w -
s к i: SZKICE GRUDZIĄDZKIE. Wyd. Morskie, 
Gdynia 1964, s. 116 i 24 s. ilustracji. Kró tk ie 
szkice h is toryczno-monograf iczne w y d a n e 
w związku z 900-leciem mias ta (p rzypada 
w 1965). Przedstawiają one dzieje Grudziądza 
od czasów najdawnie jszych aż po współcze
sność i zawierają t akże wzmiank i o gazetach 
w y d a w a n y c h w t y m mieście. Osobny rozdział 
(ss. 62—64) poświęca au to r Gazecie Grudziądz
kiej, w y d a w a n e j od 1. X. 1894 i je j roli w walce 
o polskość Grudziądza (w mieście t y m w y c h o 
dziła od 1826 r. n iemiecka , szowinis tyczna ga
zeta Der Gesellige). 

Ф Adam P o d g ó r e c k i : ZJAWISKA 
PRAWNE W OPINII PUBLICZNEJ. Studia so-
cjologiczno-prawne. Wydawnictwo Prawnicze. 
Warszawa 1964, s. 224. Au to r wydane j w 1962 r. 
„Socjologii p r a w a " , opar ł tę p r acę na wyn i 
k a c h k r a j o w y c h b a d a ń empi rycznych . Dotyczą 
one różnych p rob l emów społeczno-prawnych, 
w t y m jedno z b a d a ń — prob lema tyk i p r a w -
no-p rasowej . Jego wyn ik i zostały p rzeds ta 
wione w rozdziale z a t y t u ł o w a n y m : Procesy 
o zniesławienie wy taczane dz iennikarzom 
(ss. 173—199). Badan ia n a t en t e m a t p rzep rowa
dzone zostały pod k ie rownic twem au tora na 
zlecenie Ośrodka Badań Prasoznawczych i ich 
wynik i by ły przeds tawione w Zeszytach Pra
soznawczych *). W w y d a n i u ks iążkowym au to r 
dał obszerniejszą anal izę p rob lemu. 

« GDAŃSKI ROCZNIK KULTURALNY. 
I. Wydawnictwo Morskie. Gdynia 1964, s. 198. 
Rocznik ten w y d a n y został j ako p róba stałej 
publ ikacj i mającej p rzeds tawiać w ko le jnych 
la tach poczynania społeczno-kul tura lne woje
wództwa gdańskiego. Większość mate r i a łów 
s ta tys tycznych dotyczy 1961 r. Tak też jes t 
w a r tyku l e J . D z i e w i c k i e g o i M. G r e 
g o r к а pt . Gdańska p r a sa (ss. 110—120), k tó 
rzy j ako p u n k t wyjścia przyjmują wydaną 
przez „ R u c h " m a p ę czytelnictwa p ra sy k r a 
jowej . Autorzy charak te ryzu ją nas tępn ie po
szczególne ty tu ły dz ienników i czasopisma, 
ale z t ych os ta tn ich ty lko „bardziej rozpo
wszechnione" . Nie us ta lona jest nawe t ilość 
czasopism w y d a w a n y c h na Wybrzeżu. Dalej 
piszą o zadaniach p r a s y Wybrzeża i o dzien
n ikarzach . Hen ryk L e c h o w s k i w a r tyku l e 
o rad iu i telewizji gdańskie j (ss. 121—130), 
p rzeds tawia w formie felietonowej te ś rodki 
informacj i . Jes t jeszcze wśród związków 
twórczych rzeczowa informacja o SDP (s. 133), 

Noty opracował: JAN KALKOWSKI 

*) Adam P o d g ó r e c k i : P rocesy p r a 
sowe w Polsce (1956—1960), nr 1/2 1962, 
ss. 26—37. 
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SOCJALIZM A WOLNY CZAS 

W formie specjalnego dodatku do mie
sięcznika Problemy Pokoju i Socjaliz
mu (nr 1, 1965) ukazały się materiały 
z badań socjologicznych zatytułowane 
„Socjalizm a wolny czas". Redakcja mie
sięcznika podjęła inicjatywę przeprowa
dzenia kompleksowych badań tego pro
blemu równocześnie w kilku krajach 
(Bułgaria, Węgry, Polska, Związek Ra
dziecki) w. oparciu o jednolity program 
badań. 

Przeprowadzono je w drugiej połowie 
1963 r. w drodze masowej reprezenta
tywnej ankiety. Redakcja wyjaśnia przy 
tym, że za punkt wyjścia do określenia 
pojęcia „czas wolny" przyjęto zasadę po
działu czasu na: 

a) czas pracy (łącznie z dodatkową 
pracą zarobkową) i 

b) czas poza pracą, wyodrębniając 
z tego ostatniego takie kategorie czasu, 
jak czas, który nie należy wprawdzie do 
procesu pracy, ale jest z nim bezpo
średnio związany (przebieranie się, hi
giena osobista, pobieranie i zwrot narzę
dzi); następnie czas jaki pochłania dro
ga z domu do miejsca pracy i z powro
tem, czas przeznaczony na potrzeby by
towe (gospodarstwo domowe, zakupy itp.), 
czas przeznaczony na opiekę nad dziećmi 
i wreszcie czas przeznaczony na higienę 
osobistą, jedzenie i sen. 

Dopiero wówczas, po odliczeniu tych 
zajęć otrzymujemy czas wolny w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. 

Dodatek do Problemów Pokoju i So
cjalizmu przynosi wyniki badań w Buł
garii i w Polsce. Redakcja zapowiada na
stępne dodatki oraz artykuł sumujący 
wyniki badań i „rozpatrujący pewne za
sadnicze zagadnienia teoretyczne, które 
dotyczą problemu wolnego czasu w wa
runkach socjalizmu". 

Wyniki badań w Bułgarii przedstawia 
Zachari S t r a j k ó w pt. „Niektóre spo-
łeczno-ekonomiczne problemy czasu wol
nego w Bułgarii". Przeprowadzono je na 
przełomie X/XI 1963 obejmując ankietą 
1200 osób dobranych spośród ludności 
miejskiej według kryteriów: zawód, płeć, 
wiek, wykształcenie, sytuacja rodzinna, 
a także typ osiedla miejskiego. Badania 
prowadzili pracownicy grupy naukowo-
badawczej przy Centralnej Radzie 
Związków Zawodowych, pracownicy so-
fijskich instytucji naukowych, oraz dzia
łacze społeczni, partyjni, związkowi i stu
denci. 

Z obszernego podsumowania wyników 
tych badań cytujemy tu tylko niektóre 
dane dotyczące prasy, radia i telewizji. 

„Jednym z najbardziej rozpowszech
nionych zajęć w ramach codziennego 
wolnego czasu jest — jak pisze S t r a j 
k ó w — lektura prasy. Tak odpowiedzia
ło 71,5% ogółu ankietowanych. I tylko 
10,l°/o ankietowanych w ogóle nie zna 
tego zajęcia. Należy uwzględnić, że kraj 
nasz nie wyróżnia się szczególnie duży
mi nakładami prasy, toteż osiągnięcie 
takich rezultatów możliwe było jedynie 
dzięki istnieniu szerokiej sieci czytelni, 
świetlic i ośrodków szkolenia politycz
nego". W grupie robotników odsetek osób 
czytających prasę codziennie wynosi 
64,8%, pracowników umysłowych — 
76,1%, młodzieży uczącej się — 83.6%, 
inżynierów i techników — 89,9%, 
a w grupie pracowników kultury — 
98,1%. 

61,5% ankietowanych czyta czasopi
sma codziennie, co tydzień i kilka razy 
w miesiącu (codziennie 14,8%; a prak
tycznie biorąc nigdy nie czyta czaso
pism — 26,4%). 

Wskaźnik słuchających codziennie ra
dia wyższy jest od czytających codzien
nie gazety i wynosi 75,9% ankietowanych. 
Tylko 8,9% w praktyce nigdy nie słucha 
radia (nie czyta gazet — 10,1%). Najwię
cej słuchają radia ludzie starzy, renciści 
(codziennie 81%), co kompensuje nieregu-
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larną w tej grupie lekturę prasy i cza
sopism. Podobnie jest na wsi, gdzie co
dziennie słucha radia 64,l°/o, a nigdy nie 
słucha — 15,5% (dane ze wsi czerpie au
tor z innych badań ankietowych prze
prowadzonych w Bułgarii). 

Istniejąca w Bułgarii dopiero od kilku 
lat telewizja rozpowszechniła się już dość 
szybko. Co trzeci mieszkaniec miast 
(33%) dość regularnie, co najmniej kilka 
razy na miesiąc, oglądał programy TV. 
W poszczególnych grupach: młodzież 
ucząca się — 55,5%, inżynierowie i tech
nicy — 44,9%, robotnicy — 23%. Prak
tycznie biorąc, 49,6% badanych nie oglą
dało telewizji, ale jak wyjaśnia autor, 
w okresie badań niektóre z miast w ogó
le jeszcze nie były objęte siecią telewi
zyjną. 

Jedna z tablic zamieszczonych w arty
kule (tabl. 5) ukazuje strukturę czasu 
wolnego przez podanie wskaźników pro
centowego udziału danego zajęcia w sto
sunku do całego czasu wolnego. Przyjmu
jąc za 100 codzienne lub prawie codzienne 
zajęcia w czasie wolnym — 22,4% przy
pada na czytanie gazet, 4,6% — czyta
nie czasopism, 23,7% — słuchanie radia, 
0.8% — oglądanie programów telewi
zyjnych. W budżecie czasu tygodniowego: 
gazety — 3,2%, czasopisma — 4,9%, ra
dio — 2,1%, telewizja 5,2%. 

W odpowiedzi na pytanie — „Jakie 
widzicie główne możliwości lepszego wy
korzystania czasu wolnego?" — 6% an
kietowanych domagało się podniesienia 
poziomu audycji radia i telewizji, 3,9% — 
rozwoju telewizji. 

Jeden z wniosków autora tego intere
sującego opracowania: „Nadszedł czas, 
kiedy państwo socjalistyczne powinno 
bardzo wiele inwestować również w sfe
rę czasu wolnego mas pracujących. Ze 
względu na wzrastającą społeczno-ekono-
miczną rolę tej sfery, jej doniosłe zna
czenie w oszczędzaniu czasu społecznego, 
a zwłaszcza w zwiększeniu wydajności 
pracy, są wszelkie podstawy, aby są
dzić, że inwestycje te dadzą niemałe 
efekty ekonomiczne". 

* 

O zagadnieniach wolnego czasu lud
ności miast w Polsce pisze Zygmunt 
S k ó r z y ń s k i . Artykuł poprzedzony 
jest krótkim wyjaśnieniem prof, dr Ada
ma Schaffa na temat badań empirycz
nych prowadzonych w zakładach i pra
cowniach Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN. Zagadnieniami wykorzystania wol
nego czasu zajmował się Zakład Badań 

nad Kulturą Masową i opracowanie 
mgr Skórzyńskiego, wykonane w tym za
kładzie, omawia wybrane aspekty doty
czące tego ogólnego tematu (zgodnie 
z programem badań zaproponowanych 
przez redakcję miesięcznika Problemy 
Pokoju i Socjalizmu). 

Z. Skórzyński posłużył się badaniami 
przeprowadzonymi przez różne instytu
cje w latach 1958—60. Ponieważ jego 
opracowanie ukaże się w formie obszer
niejszej pracy przygotowywanej do dru
ku w „Ossolineum", jej streszczanie tu
taj mijałoby się z celem. Warto jedynie 
podkreślić, że artykuł zawiera wiele da
nych liczbowych i wniosków dotyczących 
wykorzystania środków masowego prze
kazu, jako jednego z najpowszechniej
szych zajęć w wolnym czasie, (ka) 

PRASA KONSPIRACYJNA 

Dwutygodnik ZBoWiD — Za Wolność 
i Lud — wystąpił z apelem w sprawie 
poszukiwania zaginionych egzemplarzy 
prasy konspiracyjnej. Redakcji czasopi
sma chodzi o uratowanie od zapomnienia 
materiałów dotyczących polskiej prasy 
podziemnej, o wzbogacenie szczegółami 
historii tego odcinka działalności naszego 
Ruchu Oporu. Jest to inicjatywa niezwy
kle cenna i sądząc już tylko z materia
łów publikowanych w numerze 1 (238) 
z 1965 r. dostarczyć może materiałów du
żej wartości dla odtworzenia historii tego 
okresu prasy polskiej. 

Jerzy G r y z i m a - G r y m i c z pisze 
o czasopiśmie Reduta, wydawanym w Le
gionowie; Wacław G a ł ą z k a - W ę -
g r o w s k i o piśmie Znak Okręgu Pod
laskiego TAP. (Dodajmy nawiasem — 
oba pisma odnotowane są w opracowa
nym przez L. Dobroszyckiego „Central
nym katalogu polskiej prasy konspira
cyjnej"). Jerzy Gryzima-Grymicz, który 
przez dwa lata (1942—44) pracował w ze
spole produkującym Redutę, podaje wie
le szczegółów technicznych (drukarnia, 
druk, kolportaż) i anegdotycznych. Wa
cław Gałązka-Węgrowski, jako komen
dant Okręgu Podlaskiego TAP, czyli Taj
nej Armii Polskiej, w 1940 r. podaje fakty 
związane z powstaniem pisma Znak, uzu
pełniając informacje z wcześniejszego 
numeru Za Wolność i Lud (12/225 
z 1964). I ten list zawiera wiele szcze
gółów, które zainteresują historyka prasy 
konspiracyjnej. 

Obecnie, po przeszło 20 latach, coraz 
więcej faktów ulatuje z pamięci świad-
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ków ówczesnych wydarzeń i będą one 
coraz trudniejsze do odtworzenia. Czy 
inicjatywy pisma ZBoWiDu nie należa
łoby poprzeć, a zarazem rozszerzyć przez 
ogłoszenie np. konkursu na pamiętniki 
pracowników prasy konspiracyjnej (dzien
nikarzy, drukarzy, kolporterów), np. przez 
Stowarzyszenie Dziennikarzy przy współ
pracy PANu? (k) 

BADANIA ANKIETOWE 
WŚRÓD ROLNIKÓW FRANCUSKICH 

Pierwszy numer Sondages *) z roku 
1964 poświęcony jest prawie w całości 
badaniu posiadanych przez rolników 
francuskich wiadomości różnego typu 
i ich stosunkowi do środków masowej 
informacji, prasy, radia, telewizji. 

Sposób, w jaki rolnicy uzyskują wia
domości, zrozumienie, z jakim spotykają 
się dokumenty oficjalne, rodzaj potrzeb 
w dziedzinie informacji były kolejno pod
dawane szczegółowym badaniom. Uzyska
ne w ten sposób rezultaty omówimy 
krótko poniżej. 

Studium było przeprowadzone w dwóch 
etapach. Pierwszy obejmował zebranie 
w okresie od 15 grudnia 1961 do 5 stycz
nia 1962 r. 60 wywiadów pogłębionych. 
Wywiady te były przeprowadzone z re
prezentantami różnego typu upraw rol
nych w różnych dzielnicach kraju po 
uzgodnieniu typu reprezentacji z Mini
sterstwem Rolnictwa. 

Wywiad był przeprowadzony na pod
stawie trzech zasadniczych pytań: 

P i e r w s z e brzmiało mniej więcej 
następująco: „Czy nie sądzi Pan, że w rol
nictwie od pewnego czasu zachodzą duże 
zmiany?" Na pytanie to rolnicy odpowia
dali zupełnie swobodnie, kierując się tyl
ko własnymi poglądami i zainteresowa
niem wobec tych spraw. 

W d r u g i e j części wywiadu ankie
ter pytał: „A skąd właściwie wie Pan 
o tym wszystkim, o czym tu mówiliśmy?" 
W ten sposób wydobywano źródła infor
macji, docierających łatwiej lub trudniej 
do badanych. 

W r e s z c i e proponowano responden
towi odczytanie tekstów wiadomości — 
jednym podawano siedem wycinków pra
sowych z wydawnictw Ministerstwa Rol
nictwa, innym zaś trzy taśmy magnetofo
nowe z nagranymi przemówieniami mini-

*) Sondages — Revue Française de l'Opinion 
Publique, nr 1, 1964. 

stra rolnictwa, które rzeczywiście były 
nadawane przez radio na fali „Europa 1". 
Ta część wywiadu posłużyła do zbadania 
zrozumienia tekstów w zależności od for
my ich podania — wizualnej (wycinki pra
sowe) czy też słuchowej (radio — w tym 
przypadku taśma magnetofonowa). 

Na podstawie wywiadów opracowano 
tekst ankiety. Przy zbieraniu odpowiedzi 
na ankietę pracowało 168 ankieterów od 
27 lutego do 10 kwietnia 1962 r. Uzyskano 
od osób objętych badaniem 2.004 odpo
wiedzi. Ankieta w zasadzie była przyjęta 
przychylnie, trudność sprawiało jedynie 
czasami uzyskanie odpowiedzi od kobiet, 
które nie chcąc się wypowiadać odwoły
wały się do autorytetu męża lub syna. 

Próba reprezentacyjna była przepro
wadzona warstwowo. Na podstawie oma
wianego opracowania wydaje się, że prze
prowadzona była bardzo starannie. Pod
stawową jednostką losowania był depar
tament. Na terenie każdego departamen
tu przeprowadzono losowanie z ośmiu 
warstw, odpowiadających podziałom lud
ności rolniczej według obszaru uprawia
nej ziemi na podstawie spisu rolnego 
z r. 1955. W każdym departamencie po
nadto wylosowano kilka gmin i dopiero 
na terenie tych gmin losowano z imien
nych list właścicieli gospodarstw rolnych. 
Losowano w 295 gminach, wypada to 
przeciętnie 3,7 gminy na departament. 

Autorzy opracowania podają w Son
dages tabelkę zgodności próby planowa
nej w stosunku do uzyskanej faktycznie, 
jednakże nie obliczony jest żaden test 
zgodności. Według oceny szacunkowej 
można jednak powiedzieć, że zgodność 
jest znaczna. Odchylenia w wynikach 
można wyjaśnić następującymi czynni
kami: losowanie odbywało się poprzez 
departamenty, a wyniki obliczano we
dług rejonów rolniczych kraju; następnie, 
listy rolników w merostwach nie zawsze 
okazywały się dokładne; nieobecność an
kietowanych z losowania lub odmowa 
odpowiedzi również mogły wprowadzić 
pewne odchylenia. Jeśli wchodzi w grę 
odmowa odpowiedzi, to wydaje się, że 
w największym stopniu odmawiali od
powiedzi drobni posiadacze, o złym wy
posażeniu gospodarstwa. 

Natomiast nie została zachowana pro
porcja płci. Planowano uzyskanie odpo~ 
wiedzi od mężczyzn i kobiet po połowie, 
uzyskano faktycznie odpowiedzi tylko od 
37% kobiet i 63% mężczyzn w całości po
pulacji. Podział według wieku wykazuje 
dobrą zgodność z zamierzoną, z wyjąt
kiem kategorii rolników najmłodszych, 
od 18 do 24 lat. 
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Rezultaty opracowania wywiadów 
wstępnych dały materiał do ogólnego 
określenia, w jakich okolicach kraju są 
bardziej lub mniej popularne poszczegól
ne środki masowej informacji. Odsetek 
respondentów korzystających z radia 
i prasy jest bardzo zbliżony: radia słucha 
87°/o, prasę codzienną czyta 78% bada
nych. Jest jednak pewna różnica w trak
towaniu ich jako środka informacji. 

W prasie codziennej, zarówno ogólno
krajowej, jak i lokalnej, przede wszyst
kim czytywane są wiadomości ekonomicz
ne, dotyczące danego rejonu, w mniej
szym stopniu ogólne (ceny produktów, 
rozporządzenia oficjalne, podniesienie lub 
zmniejszenie podatków itp.). Dział rolni
czy czytany jest kolejno po ogólnych 
wiadomościach miejscowych. Dział rolni
czy w prasie centralnej budzi już mniej
sze zainteresowanie, ze względu na swoją 
ogólnikowość i brak dostosowania (za
zwyczaj) do potrzeb danego terenu. 

Natomiast w radio rolnicy najchętniej 
słuchają wiadomości ze świata. 71%> re
spondentów stwierdziło, że o układach 
EWG w Brukseli, dotyczących spraw rol
nych, dowiedziało się właśnie z radia. 

W badaniu okazało się, że rolnicy wolą 
dokumenty pisane, które można przeczy
tać kilkakrotnie. Jedna trzecia wycina 
nawet interesujące ich artykuły, dotyczy 
to przeważnie rolników w wieku od 25 
do 45 lat, większych właścicieli ziem
skich. 

Pogadanki rolnicze nadawane przez 
radio nie cieszą się szczególnym powo
dzeniem. Natomiast dużą rolę odgrywają 
rozmowy i dyskusje między rolnikami 
czy spotkania z kupcami, np. przy okazji 
regionalnych targów. W sprawach roz
woju techniki rolnej, zakupu narzędzi, 
a nieraz także i w dziedzinie wiadomości 
ogólno-ekonomicznych rolnicy najchętniej 
naradzają się we własnym gronie i dy
skutują między sobą. 

Stopień zrozumienia informacji ściśle 
zawodowych zarówno bardziej szczegóło
wych i technicznych, jak i dotyczących 
spraw ekonomicznych — cen i rynków 
zbytu — jest dość znaczny. Dużo gorzej 
pojmowane są wiadomości ogólne i to 
zarówno ekonomiczne jak polityczne. 
Niewątpliwie zrozumienie własnego inte
resu jest tym czynnikiem, który ułatwia 
rolnikom zrozumienie tekstów bezpośred
nio tego interesu dotyczących. Najwięk
sze zainteresowanie w stosunku do spraw 
finansowych okazują rolnicy wobec za
rządzeń podatkowych i subwencji udzie
lanych przez Ministerstwo Rolnictwa. 

Jeżeli chodzi o odczuwanie potrzeby 
informacji, ujawnione przy badaniu rol
ników, to należy tu odróżnić potrzeby 
wyrażone bezpośrednio od potrzeb, o któ
rych istnieniu można wnioskować z aktu
alnego poziomu informacji uzyskiwanych 
przez poszczególne kategorie badanych. 
Rolnicy spontanicznie stwierdzali odczu
wanie braku informacji zarówno doty
czącej problemów szczegółowych, jak 
i spraw ogólnych. Niemniej stwierdzali, 
że odczyty czy pogadanki na tematy ogól
ne są bez porównania mniej popularne 
niż np. odczyty fachowe, bezpośrednio 
mogące przynieść wiadomości korzystne 
dla pracy zawodowej. Jako jeden z naj
ważniejszych obowiązków Ministerstwa 
Rolnictwa respondenci wskazywali udzie
lanie informacji o produkcji najbardziej 
rentownej, o organizacji eksportu pro
duktów rolnych oraz pouczanie rolników 
o nowych sposobach upraw i pracy na 
roli. 

Czas przeznaczony na lekturę jest 
ograniczony, nawet wśród rolników naj
bardziej zainteresowanych i uważnych. 
Jednakże wiadomości, uważane za istot
ne, często są czytane kilkakrotnie, co 
zwiększa stopień ich zrozumienia i uzna
nia. 

Telewizja mogłaby być — w pewnej 
mierze — instrumentem przekazywania 
wiadomości bardziej niż kino, aczkolwiek 
oba te środki masowej informacji raczej 
służą rozrywce, niż przekazywaniu tre
ści informacyjnych (zwłaszcza kino). Ci 
z badanych, którzy posiadają już obecnie 
telewizory, skarżyli się na rzadkość audy
cji rolniczych (jedna na miesiąc) lub na 
ich zbyt ogólnikowy charakter (w sto
sunku do potrzeb regionalnych). Więk
szość telewidzów uważa dotychczas tele
wizję przede wszystkim za rozrywkę. 

Z badań tych wynika, że w tym śro
dowisku, dość izolowanym i zamkniętym 
w sobie, „przewodnicy opinii", mający 
wpływ na otoczenie, odgrywają godną 
uwagi rolę w przekazywaniu, rozpo
wszechnianiu i uprzystępnianiu wiado
mości podawanych przez ogólne środki 
masowej informacji. 

Przewaga źródeł informacji wizualnej 
wyjaśniana jest przez autorów studium 
pewną psychologiczną cechą, związaną 
z zawodem rolnika. Dla pracowników 
związanych z przyrodą, najbardziej liczy 
się w możliwościach osiągnięć „doświad
czenie". Otóż doświadczenie — dla rolni
ków — to umiejętność obserwacji. Trze
ba umieć patrzeć na chmury, widzieć 
skąd wieje wiatr... jak rosną rośliny; to 
wszystko „się widzi". Takie padały odpo-
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wiedzi w trakcie wywiadów. W tym ty
pie percepcji należy szukać przyczyn 
chętniej szego czytania gazet i książek, 
ewentualnie na dalszym etapie, posługi
wania się telewizją, aniżeli słuchania ra
dia, zwłaszcza, o ile chce się uzyskać 
realne wiadomości, a nie tylko przelotną 
rozrywkę. Chłop francuski chce wszyst
kiego przede wszystkim dotknąć — ewen
tualnie zobaczyć — nie przyjmuje nicze
go na słowo. (Jak się wydaje, ta cecha 
w zawodzie rolnika występuje nie tylko 
we Francji — ciekawe byłoby może zba
danie tego zagadnienia w Polsce). 

W ostatecznym rezultacie najważniej
sze okazują się więc dla rolnika te źródła 
informacji, które można wielokrotnie 
kontrolować, źródła niejako powtarzalne, 
które podlegają sprawdzeniu w praktyce 
i dyskusji. 

Anna Rudzińska 

USA W PRASIE AUSTRALIJSKIEJ 

W czasopiśmie Public Opinion Quar
terly *) ukazało się sprawozdanie z bada
nia treści poświęconych Stanom Zjedno
czonym w prasie australijskiej, które ba
dacza prasy zainteresuje nie tyle ze 
względu na wyniki, raczej banalne, ile 
ze względu na zastosowaną w badaniach 
metodę. 

Jak dokonana wyboru australijskiej 
prasy? Ograniczono się tylko do prasy 
wielkomiejskiej, która dociera do znacz
nie większej liczby czytelników niż prasa 
prowincjonalna. Z szesnastu takich gazet, 
ukazujących się w Australii, i ośmiu 
w Nowej Zelandii, wybrano po cztery 
dla każdego kraju, kierując się wielko
ścią miasta, w którym ukazuje się gazeta, 
położeniem geograficznym oraz kierun
kiem politycznym gazety. Wyboru wydań 
dokonano w sposób następujący: za okres 
dwunastotygodniowy (od 20 lutego 1961 
do 13 maja 1961) wylosowano dla każdej 
gazety 24 numery o takich datach, by 
składały się na „skonstruowany miesiąc", 
zawierający 4 poniedziałki, 4 wtorki, 4 
środy itd. Z każdego z dwunastu tygodni 
losowano po dwa wydania. Otrzymano 
192 egzemplarze, które zostały poddane 
analizie. 

Zakres analizy. Celem badania było 
ustalenie, co mówiono o Stanach Zjedno
czonych i jak to było mówione. Stworzo-

*) U. S. News in the Press Down Under, 
Richard W. Budd, Public Opinion Quarterly, 
t om XXVIII n r I, S. 39—56, 1964. 

no w tym celu siedemnaście kategorii te
matycznych: polityka zagraniczna; poli
tyka wewnętrzna; ekonomia; sprawy 
wojskowe; praca i rolnictwo; nauka 
i medycyna; kosmos; religia i oświata; 
przestępstwo i wymiar sprawiedliwości; 
charakter narodowy; stosunki rasowe; 
wybitne osobistości; sztuka, kultura i roz
rywka; zainteresowania ludzi; wypadki 
i katastrofy; sport; różne. 

Pierwsze osiem z tych kategorii zali
czono da wspólnej grupy „przedmiotowo 
zorientowanych", publikowanych z za
miarem wywierania długofalowego wpły
wu na społeczeństwo Stanów Zjednoczo
nych. Dalsze cztery (wyłączono „różne") 
zaliczono do grupy „społecznie zoriento
wanych", informujących jednostki i gru
py wewnątrz społeczeństwa o „pozaspo-
łecznych czynnościach" (nie podstawo
wych dla utrzymania się społeczeństwa) 
innych grup i jednostek w tym społe
czeństwie. Materiały w tej drugiej kate
gorii przedstawiały bardziej powierz
chowne, barwne, dramatyczne aspekty 
życia w Stanach Zjednoczonych. 

Pod względem sposobu przedstawienia 
treści wyróżniono trzy kategorie mate
riałów przychylnych, nieprzychylnych 
i neutralnych. Ilościowej analizy doko
nywano mierząc powierzchnię w calach, 
licząc akapity i posługując się „wskaźni
kiem uwagi", na który składały się sze
rokość nagłówka, położenie materiału na 
stronie, długość materiału i strona, na 
której został zamieszczony, 

W wyniku analizy stwierdzono m. in., 
że ok. 25°/o materiałów zagranicznych do
tyczyło St. Zjednoczonych, a poświęcone 
były przede wszystkim polityce we
wnętrznej i zagranicznej, programowi 
kosmicznemu, osobistościom hollywoodz
kim, sprawom wojskowym, sportowi 
i sprawom życia codziennego. Stosunko
wo mała ilość materiałów poświęcona 
była sprawom pracy i rolnictwa, religii 
i wychowania, sztuce i problemowi sto
sunków rasowych. Ogólny obraz Stanów 
Zjednoczonych przedstawiony czytelniko
wi był przychylny, lecz działalność nie
oficjalnych grup i jednostek i amerykań
ska scena społeczna były przedstawiane 
przeważnie w sposób nieprzychylny, (tr) 

MASS MEDIA W ŚWIECIE 

Czasopismo Sociology and Social Re
search (t. 49, nr 1) przynosi informację 
Martina H. Neumer'a o książce: Mass 
media and National Development. The 
Role of Information in Developing 
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Countries. By Wilburn S c h r a m m 
(Stanford, Kalifornia; Stanford Univer
sity Press, and UNESCO, Paris, 1964, 
pp. VIII+ 333). 

Publikacja ukazała się w ramach pro
gramu UNESCO w zakresie pomocy roz
woju środków masowej komunikacji, 
szczególnie w krajach słabo rozwinię
tych. Autor, który jest dyrektorem In
stitut for Communication Research na 
Uniwersytecie w Stanford, przeprowa
dził swoje badania na zlecenie UNESCO. 
Sprawozdanie z badań dotyczy roli środ
ków masowych w pobudzaniu ekonomicz
nego i społecznego postępu, w szczegól
ności roli informacji w rozwoju narodo
wym; zajmuje się strumieniem informacji 
i rozdziałem środków masowych w świe
cie, ich możliwościami w pobudzaniu 
rozwoju w krajach słabo rozwiniętych, 
badaniami nad tymi środkami, tworze
niem środków masowych. 

Z badań wynika, że 70% ludności 
świata odcięte jest od źródeł dostatecz
nych informacji. Strumień informacji 
w świecie rozdzielony jest nierówno. 

Strefa słabego ekonomicznego rozwoju, 
zwłaszcza w Afryce, Azji i w częściach 
Ameryki środkowej i południowej jest 
również strefą o największym procencie 
analfabetyzmu i najmniejszym stopniu 
dostępności środków masowych — prasy, 
radia, telewizji i kina. Autor wskazuje 
jednak, że środki masowe odnosiły sukces 
w niektórych kampaniach, zmierzających 
do rozwoju rolnictwa, podniesienia zdro
wotności, zmniejszenia analfabetyzmu 
i rozwoju szkolnictwa. 

Badania nad masową komunikacją są 
w znacznym stopniu pomocne w dostar
czaniu danych ukierunkowujących środki 
masowe dla celów informacji i kształce
nia. Niektóre z opisanych problemów do
tyczą zagadnień kosztów, wyposażenia 
i materiałów, planowania równomiernego 
rozwoju, szkolenia wykwalifikowanych 
pracowników, ram instytucjonalnych dla 
działania środków masowych. 

Wyczerpująca analiza różnych aspek
tów środków masowych w rozwijających 
się krajach uzupełniona jest szeregiem 
wskazówek co do rozwoju tych środków 
w krajach słabo rozwiniętych. (tr) 
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Poszukiwania i przedsięwzięcia 
(O niektórych badaniach historyków prasy radzieckiej) 

Historia prasy ukształtowanej przez 
wielkiego Lenina — to pasjonująca nauka. 
Ukazuje ona, jaką drogę przeszła prasa 
komunistyczna wraz z partią w okresie 
przygotowywania Rewolucji Październi
kowej, a następnie w latach budowania 
młodego państwa radzieckiego, na fron
tach Wielkiej Wojny Narodowej oraz 
w epoce budowania społeczeństwa socja
listycznego. 

Niedawno zespół naukowców wydziału 
dziennikarskiego Wyższej Szkoły Partyj
nej przy КС KPZR wydał dwie książki 
stanowiące pomoc naukową do poznania 
partyjnej prasy radzieckiej w walce 
o budownictwo socjalizmu i komunizmu. 
Przedstawione w nich zostały ważniejsze 
etapy powstawania i rozwoju prasy ra
dzieckiej od zwycięstwa Rewolucji Pa
ździernikowej aż po dzień dzisiejszy. Jest 
to praca zbiorowa, stanowiąca poważny 
wkład do badań nad historią prasy ra
dzieckiej. 

Niektóre problemy rozwoju prasy 
w jednym z najbardziej trudnych okre
sów historii państwa radzieckiego — 
w okresie odbudowy narodowej gospo
darki po zakończeniu wojny narodo
wej — przedstawione zostały w broszu
rze wykładowcy na Wydziale Dziennikar
skim naszego Uniwersytetu, W. U c z e -
n o w e j . 1 ) W pracy tej ukazana została 
szczegółowa rola prasy radzieckiej w mo
bilizacji narodu do odbudowy przemysłu, 
transportu i rolnictwa. Natomiast znacz
ną pomoc do poznania działalności prasy 
radzieckiej w latach budownictwa socja
listycznego stanowi zbiór artykułów, wy
dany w roku 1964 przez Uniwersytet Mo-
skiewski.2) Z pracy tej czytelnik dowia-

!) W. W. U c z e n o w a : Partijno-sowietska
ja pieczat* wosstanowitielnogo perioda. Izda-
tielstwo Moskowskogo Uniwersiteta, 1964. 

duje się o tym, jak powstawała technicz
na baza prasy radzieckiej w pierwszym 
roku dyktatury proletariatu (rok 1918) 
oraz o rosyjskiej agencji telegraficznej 
i o pierwszych krokach radzieckiej prasy 
periodycznej. Tutaj też ukazana została 
działalność partii odnosząca się do roz
woju ruchu korespondentów robotniczo-
chłopskich (rabsielkorowskoje dwiżenije) 
w latach budowania socjalizmu w ZSRR, 
omówiony został dziennik pod nazwą 
Korespondent robotniczo-chlopski (Rabo-
cze-krestjanskij korrespondent; 1924— 
1928) oraz opublikowany materiał o eks
perymencie gazety Prawda w zakresie 
ideowo-politycznego wychowania komu
nistów w duchu leninowskim (1924 г.). 

Trzeba przyznać, że historycy radziec
cy nie stworzyli zbyt wielu prac poświę
conych prasie w okresie Wielkiej Wojny 
Narodowej. Dlatego też podkreślić nale
ży, że w znacznym stopniu do wypełnie
nia tej luki przyczynił się Wydział Dzien
nikarski Uniwersytetu Moskiewskiego.3) 
Przykładowo wymienić tu można takie 
tematy, jak: gazeta Naprzód, za Ojczyznę 
(Wpieriod za rodinu — będąca organem 
jednej z armii) w bojach o Krym, prasa 
bałtyckich marynarzy w obronie boha
terskiego Leningradu, podziemna prasa 
Smoleńszczyzny, charakterystyka jednego 
z wybitnych publicystów i działaczy pań
stwowych ZSRR, M. I. Kalinina w latach 
wojny — oto niepełna lista tematów od
noszących się do lat wojny, podjętych 
przez historyków prasy radzieckiej. 

Najcenniejsze doświadczenia wojen
nych gazet, ulotek, biuletynów — wyda-

*) Partijno-sowietskaja pieczat' w period 
borby za stroitielstwo socjalizma. Izdatielstwo 
Moskowskogo Uniwersitieta, 1964. s) Partijno-sowietskaja pieczat' w gody Wie-
likoj otieczestwiennoj wojny. Izdatielstwo Mo
skowskogo Uniwersiteta, 1964. 
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wanych w latach Wielkiej Wojny Na
rodowej, które pomagały naszej Radziec
kiej Armii gromić wroga i zapewnić zwy
cięstwo nad hitlerowskimi Niemcami — 
będą w dalszej przyszłości przedmiotem 
naszych poszukiwań, badań i publikacji. 

Szereg książek z zakresu historii prasy 
wydanych zostało w ostatnich latach 
w Leningradzie. Jedna z nich — to zbiór 
artykułów katedry dziennikarstwa Wyż
szej Szkoły Partyjnej.4) Materiały za
warte w tym zbiorze naświetlają do
świadczenia radzieckich gazet po wpro
wadzeniu w życie uchwał XXII Zjazdu 
KPZR oraz zaznajamiają czytelnika 
z walką postępowej prasy zagranicznej 
o pokój, demokrację i socjalizm. 

Interesujące badania dotyczące dzia
łalności prasy na froncie budownictwa 
komunistycznego zaprezentowali czytel
nikom pracownicy naukowi Wydziału 
Dziennikarskiego Uniwersytetu w Lenin
gradzie.5) 

Zaznaczyć warto, że nasi historycy 
coraz więcej uwagi poświęcają różnym 
problemom narodowościowej prasy 
Związku Radzieckiego.6) 

Przygotowuje się wielką monografię 
4) O sowietskoj i zarubieżnoj pieczati. Le

ningrad 1964. 
5) Sowietskaja pieczat' w naszi dni. Izda-

tielstwo Leningradskogo Uniwersiteta, 1963. 
e) Zob. пр.: M. S. Z i e r n i c k i j : Bieło-

russkaja sowietskaja pieczat' w period ino-
strannoj wojennoj intierwencii i grażdanskoj 
wojny, Minsk 1963; W. A. R u b a n : Stano-
wlenija Ukrainskoj Radiańskoj presi (1921— 
1925), Kijów 1963; D. N. A c h m e d o w : Perio-
diczeskaja pieczat' Dagestana, Machaczkała 
1963; S. K. D m i t r i e w: Partijno-sowietskaja 
pieczat' Jakutii w pierwyje gody Sowietskoj 
własti, Jakuck 1964. 

Wydział Dziennikarski Uniwersytetu 
Karola Marksa w Lipsku obchodził 
w pierwszych dniach grudnia ub. roku 
dziesięciolecie swego istnienia.*) Chociaż 
liczba 10 nie stanowi tradycyjnej cyfry 
jubileuszowej, Wydział postanowił wyko
rzystać rocznicę, by przedstawić większe
mu gronu czynnych dziennikarzy — prze
de wszystkim zaś licznym absolwentom 
Wydziału — nowe wyniki badawcze 

*) Por. W. R o d e l : Wydział Dziennikarski 
Uniwersytetu im. K. Marksa w Lipsku (10 lat 
działalności). Zeszyty Prasoznawcze nr 4 (22) 
z r. 1964, s. 120. 

z zakresu historii wielonarodowościowej 
prasy Państwa Radzieckiego. Do wyko
nania tego zadania przyczyniają się liczne 
dysertacje, już obronione na naszym Wy
dziale przez aspirantów pochodzących 
z różnych republik, a także prace kan
dydackie, przygotowywane w katedrze 
historii partyjno-radzieckiej prasy na 
Moskiewskim Uniwersytecie. 

Wymienione przeze mnie publikacje 
stanowią tylko pierwszy etap przedsię
wzięcia, którego celem jest stworzenie 
wielotomowej pracy z zakresu historii 
prasy radzieckiej. Takie dzieło przygo
towuje znaczny zespół naukowców z kil
ku uniwersytetów. W nowych monogra
fiach nie tylko zostaną opracowane i sze
roko naświetlone wszystkie ważniejsze 
etapy walki prasy radzieckiej o zbudo
wanie socjalizmu i komunizmu, ale uka
zany też zostanie jej wpływ na rozwój 
prasy bratnich partii komunistycznych 
i robotniczych. W zakres naszych badań 
wchodzą takie zagadnienia, jak: war
sztat redakcyjny i publicystyczny 
W. I. Lenina, sztuka radzieckich publi
cystów, udział w partyjno-radzieckiej 
prasie Wacława Worowskiego, Juliana 
Marchlewskiego, Rudolfa Mienżyńskiego, 
Feliksa Dzierżyńskiego i innych sław
nych synów polskiego narodu. 

Mamy nadzieję, że ten krótki przegląd 
pozwoli czytelnikom polskim, interesują
cym się historią prasy, zorientować się 
w pewnym stopniu w naszych przedsię
wzięciach badawczych. 

Aleksander Miszuris 
docent Wydz. Dziennikarskiego 

Uniwersytetu Moskiewskiego 

i przedyskutować z prasoznawcami NRD 
oraz naukowcami z pokrewnych insty
tucji zaprzyjaźnionych krajów niektóre 
problemy dalszej pracy. 

Zaproszenia otrzymali prof. prof. 
V. Klimeś (Praga), D. Krno (Bratysława), 
F. Vreg (Lubliana), L. Stankov (Belgrad), 
doc. doc. L. E. Warustin (Leningrad), 
L. Schulz (Praga) oraz kierownik Ośrodka 
Kształcenia Dziennikarzy przy Instytu
cie Dziennikarstwa w Belgradzie D. Zlen-
der. Z ramienia Uniwersytetu w Hawa
nie uczestniczył charge d'affaires Repu-

Jubileusz Wydziału Dziennikarskiego w Lipsku 
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bliki Kuby w NRD Armando Bayo, jako 
przedstawiciel Międzynarodowej Organi
zacji Dziennikarzy — sekretarz MOD Je-
.fremow. Podczas uroczystości obecni byli 
attaches prasowi krajów socjalistycz
nych. 

Zastępca przewodniczącego Komisji 
Agitacji przy Biurze Politycznym КС 
SED, Rudi S i n g e r , ocenił dziesięcio
letnią działalność Wydziału m. in. na tej 
podstawie, że studiowała tu mniej wię
cej czwarta część wszystkich dziennika
rzy NRD. Krytyczne wypowiedzi mówcy 
dotyczyły stanu rozwojowego badań 
i kształcenia. Zalecił on jeszcze lepsze ich 
nastawienie dla potrzeb praktyki dzien
nikarskiej, uwidocznionych na 4 Konfe
rencji Dziennikarzy SED z końcem ubie
głego roku. R. Singer wskazał także na 
konieczność uwzględniania rozwoju ta
kich dyscyplin jak socjologia, psycholo
gia społeczna, cybernetyka, teoria infor
macji i stosowanie ich w badaniach oraz 
kształceniu. 

Drugi dzień uroczystości jubileuszo
wych miał głównie charakter zjazdu ab
solwentów. Około 340 dziennikarzy spot
kało się w pięciu grupach roboczych, by 
przedyskutować aktualne problemy dzien
nikarstwa. Tematykę stanowiły zagad
nienia: Socjologia a dziennikarstwo; Wza
jemne stosunki między prasą, radiem 
i telewizją w dziedzinie informacji; Pro
blemy masowego oddziaływania propa
gandy ekonomicznej; Wymogi naukowo 
kierowanej działalności w dziennikar
stwie; Polityka lokalna i informacja lo
kalna. 

Podstawowym rysem wszystkich refe
ratów i dyskusji było dążenie, by mniej 
lub bardziej słuszne doświadczenia prak
tyczne zastąpić w dziennikarstwie nau
kowo potwierdzonym poznaniem, gdyż 
tylko ono może odpowiadać wymogom 
społecznego rozwoju w socjalizmie. 
W tym sensie podkreślano w socjologicz-
no-dziennikarskim zespole roboczym ko
nieczność rozwijania w najbliższym cza
sie przede wszystkim metod badania sku
teczności oddziaływania dziennikarskiego 
oraz metod badania opinii. Na tej pod
stawie należy następnie szczegółowo 
przebadać, jak przebiega proces komuni
kowania, dlaczego np. określone rubryki 
są niedostatecznie czytane względnie 
określone audycje mało słuchane. 

Referaty i dyskusję zespołu zajmują
cego się informacją cechowało dążenie 
do sprecyzowania pojęcia informacji 
w dziennikarstwie. W tym celu referent 
odgraniczył pojęcie informacji w cyber
netyce od tegoż pojęcia w socjologii, pod

kreślając m. in., że cybernetyczne poję
cie informacji abstrahuje od specyfiki 
świadomego odbicia i dlatego nie może 
ująć w pełni istoty informacji społecz
nej. Poza tym omawiano koordynację 
informacji w prasie, radiu i telewizji. 

W dyskusji o wymogach naukowo kie
rowanej działalności w dziennikarstwie 
dominowała kwestia, czy istnieje możli
wość perspektywicznego kierowania 
kształtowaniem świadomości, a więc kwe
stia ideologicznego oddziaływania dzien
nikarstwa. W odniesieniu do określonego 
dziennikarskiego odcinka pracy, kwestię 
tę omawiano także w zespole zajmują
cym się propagandą ekonomiczną. 

Punkt kulminacyjny imprez nauko
wych jubileuszu dziesięciolecia lipskiego 
Wydziału Dziennikarskiego stanowiła 
w trzecim dniu konferencja naukowa 
o aktualnych problemach polemiki w pra
sie, radiu i telewizji. Dyskutowano nad 
referatami doc. dra Bernarda J a h n e 1 a 
„Polemika w naszym dziennikarstwie 
a rozwój świadomości socjalistycznej", 
dra Guntera K e r t z s c h e r a, zastępcy 
naczelnego redaktora organu КС SED 
Neues Deutschland — „Praktyczne pro
blemy polemiki w ogólnoniemieckiej dy
spucie (między obu państwami niemiec
kimi) oraz doc. dra Siegfrieda К r a h 1 а 
о problemach językowo-stylistycznych 
w artykułach polemicznych. 

Po referatach rozwinęła się ożywiona 
kontrowersyjna wymiana zdań, w której 
uczestniczyli zarówno naukowcy jak 
i praktycy. B. Jahnel wyjaśniał m. in. 
potrzebę i miejsce polemiki w związku 
z rozwijającą się demokracją socjali
styczną. G. Kertzscher po zasadniczych 
rozważaniach o różnych płaszczyznach 
argumentacji w polemice (np. krytyka 
logiczna, krytyka faktów) przeszedł do 
omówienia odpowiednich metod pole
micznego przekonywania np. członków 
zachodnioniemieckiej socjaldemokracji. 
Wskazał przy tym na konieczność uwzglę
dniania tego, że takie pojęcia jak „zjed
noczenie", „wolność" i in. używane są 
przez partnerów dyskusji w obu pań
stwach niemieckich często w zupełnie 
różnorakim znaczeniu. 

S. Krahl wyjaśniał aspekt semantyczny 
i pragmatyczny języka, które winny być 
uwzględniane na równi, ponieważ także 
w polemice nie chodzi tylko o prawdę, 
lecz o jej s k u t e c z n o ś ć . Referent 
podkreślił, że nie istnieją raz na zawsze 
skuteczne językowe formy polemiczne, 
jednak określone metody okazały się 
szczególnie przydatne w polemice. 
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Ostatni dzień obchodów wykorzystano 
na wspólny wyjazd z gośćmi zagranicz
nymi do Weimaru. Tu raz jeszcze doko
nano wymiany poglądów między praso-
znawcami z krajów socjalistycznych. 
Wszyscy podkreślali konieczność pogłę
bienia wzajemnych kontaktów. Jako mo
żliwości w tym zakresie wskazano: wy
mianę informacji bibliograficznych o pu
blikacjach, dokumentacjach i planowa
nych oraz zakończonych badaniach; or-

Kiedy amerykańscy naukowcy intere
sujący się procesem masowego komuni
kowania chcą poznać wyniki najnow
szych badań w tym zakresie, sięgają mię
dzy innymi przede wszystkim do takich 
pism, jak Journalism Quarterly, Public 
Opinion Quarterly i Journal of Abnormal 
and Social Psychology. Chociaż tylko 
pierwsze z tych czasopism poświęcone 
jest w całości wyłącznie procesowi ma
sowego komunikowania, każde zawiera 
wiele artykułów z tej dziedziny. 

Z najświeższymi osiągnięciami nauko
wymi można zapoznać się również przez 
uczestniczenie w zjazdach różnych towa
rzystw, których członkowie, przynajmniej 
częściowo, zajmują się badaniami procesu 
masowego komunikowania. Do czasopi
sma może dotrzeć teoretycznie każdy 
człowiek na świecie, ale uczestnictwo 
w zjazdach jest ograniczone choćby tylko 
z przyczyny odległości. 

Dlatego niniejsze sprawozdanie przed
stawia kierunki badań procesu masowego 
komunikowania, które znalazły wyraz 
podczas zjazdu jednego z towarzystw, 
zrzeszającego pedagogów dziennikarstwa, 
a mianowicie Association for Education 
in Journalism (AEJ). Sprawozdanie ni
niejsze ma ponadto nieco szczegółowiej 
zapoznać z dwoma znamiennymi pracami 
przedstawionymi na tymże zjeździe. 

Zainteresowania badawcze członków 
AEJ są bardzo różnorodne. Referaty wy
głoszone na zjeździe rozciągały się od 
historycznych rozpraw poświęconych 
prasie do prac traktujących o nowocze
snych metodach badawczych. Mimo tak 
różnorodnej tematyki jeden wątek był 
szczególnie akcentowany, a mianowicie 

ganizowanie w regularnych, najwyżej 
dwuletnich odstępach czasu, sympozjów 
międzynarodowych. Jako pierwsze te
maty rozważano „Socjologia a dzienni
karstwo" oraz „Możliwość międzynarodo
wej klasyfikacji fachowej dokumentacji 
dziennikarskiej". 

Jochen Raabe 
(Lipsk) 

rozmaite problemy wiążące się z zabój
stwem prezydenta Kennedy'ego. 

Jednym aspektem tego. wydarzenia 
były drogi przepływu wiadomości o za
bójstwie wśród mieszkańców USA. Re
ferat *) na ten temat wygłosił dr Bradley 
S. Greenberg. 

Innym aspektem zabójstwa Kenne
dy'ego były następstwa zabicia przez 
Jacka Ruby'ego Lee Harweya Oswalda 
oskarżonego o morderstwo. Serię wy
padków otaczających te dwa morder
stwa opisało setki reporterów, z czego 
wynikły poważne następstwa. Chociaż 
związane z nimi zagadnienia były przed
miotem szczegółowej dyskusji na zjeździe 
AEJ w zespole mającym w swym skła
dzie m. in. redaktora dallaskiego dzien
nika i kapitana dallaskiej policji, nie zo
stały one ostatecznie rozstrzygnięte. Je
dynym wnioskiem, do którego doszli dy
skutanci, było to, że nie należy przeszka
dzać prasie w omawianiu ważniejszych 
wypadków, lecz że trzeba szukać rozwią
zania przez zmiany w sposobie opisywa
nia takich wydarzeń. 

Druga dziedzina ciesząca się szczegól
nym zainteresowaniem uczestników 
zjazdu i jednocześnie temat poruszony 
w wielu referowanych pracach — to rola 
masowego komunikowania w rozwijają
cych się społeczeństwach. Dwa posiedze
nia poświęcono temu tematowi: referaty 
jednego z posiedzeń traktowały wyłącz
nie o Ameryce Łacińskiej, drugiego zaś 
zajmowały się Afryką, Ameryką Łaciń-

') Ta praca wraz z innymi złoży się na 
książkę, którą wydadzą dr Greenberg i dr 
Edwin Parker. Publikację jej przewiduje się 
na wiosnę 1965 roku. 

Z amerykańskich badań nad procesem masowego 
komunikowania 
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ską oraz Dalekim i Środkowym Wscho
dem. 

Metody badawcze omawiano na kilku 
posiedzeniach zarówno w związku ze 
sprawozdaniami z badań, jak i na po
siedzeniach poświęconych tylko metodo
logii. 

Na jednym z późniejszych posiedzeń 
dr Greenberg zapoznał uczestników 
z techniką badań telefonicznych, którą 
zastosował, gromadząc dane o przepły
wie wiadomości o śmierci Kennedy'ego; 
Wiliam H. Taft zreferował wyczerpu
jąco rozprawę historyczną o dziennikach 
stanu Missouri, niżej podpisany zaś 
przedstawił pracę o metodzie analizy za
wartości z zastosowaniem elektronowych 
maszyn liczących (patrz niżej). 

Ogółem przedstawiono na zjeździe 
około 50 prac. Wiele z nich ukaże się 
w różnych czasopismach2); niektóre jed
nak nie zostaną opublikowane. Czytel
nicy interesujący się poszczególnymi ty
pami badań prowadzonych w USA znaj
dą wiele wybitnych prac zjazdowych 
w najbliższych numerach Journalism 
Quarterly. 

Względnie ustaloną dziedziną badań 
nad procesem komunikacji stanowi ba
danie zawartości prasy. Jak każdy ba
dacz wie, czytanie w całości setek egzem
plarzy dzienników bywa nadzwyczaj cza
sochłonne, a trudności w segregowaniu 
badanego materiału sprzyjają omyłkom. 

Referat niżej podpisanego przedsta
wił sposób eliminowania masy materiału, 
która zaciemnia przewidywany schemat 
zawartości. Prowadzone badania miały 
ukazać ewentualne różnice między prze
kazywanymi kablem Associated Press 
wiadomościami z USA za granicę oraz 
wiadomościami z zagranicy do USA. Za
stosowana w badaniach metoda wyma
gała analizy pierwszych 50 wyrazów 
z każdej wypowiedzi przekazywanej za 
pomocą kabla AP w wybranych dniach. 
Jeśliby korzystać z pisanego na maszynie 
serwisu wiadomości, nie uniknęłoby się 
pomyłek w liczeniu spowodowanych 
przez ogromną masę materiału. Zamiast 
liczyć wyrazy ręcznie podziurkowaną ta
śmę z kabla przekazywano na elektrono
wą maszynę liczącą, która przeszukiwała 
materiał do chwili znalezienia symbolu 
AP poprzedzającego każdą wypowiedź 
albo będącego częścią jej początku. Zna
lazłszy ten symbol maszyna zmieniała 
kierunek i cofała się do momentu osią-

*) Na przykład praca A Qualitative Analysis 
of Domestic and Foreign News on the АР ТА 
Wire pióra niżej podpisanego została przyjęta 
do druku w Gezette. 

gnięcia nazwy miasta znajdującej się na 
początku wypowiedzi, wówczas maszyna 
znów ruszała naprzód, aż przeczytała 
50 wyrazów. Maszyna wybierała tedy 
wszystkie linijki z datą wszystkich wy
powiedzi oraz początkowe 50 wyrazów 
z każdej. W ten sposób badacz otrzymy
wał wybór materiału do analizy zamiast 
jego masy.3) 

Inną pracę z dziedziny metodyki ana
lizy zawartości przedstawili na zjeździe 
dwaj badacze ze Szkoły Dziennikarstwa 
Uniwersytetu w Północnej Karolinie 
D. W. A. Danielson i dr James J. Mul
len 4). 

Metoda Danielsona i Mullena jest 
szczególnie użyteczna, jeśli bada się wiele 
dzienników z dużego okresu czasu oraz 
jeśli chodzi o poznanie ogólnej zawarto
ści, a nie jakichś szczególnych wydarzeń. 
Jeżeli badacz chce na przykład poznać 
proporcje różnego rodzaju wiadomości 
i rozmaitość zawartości w wielu pismach, 
metoda ta może oszczędzić sporo czasu. 

Mówiąc krótko, metoda zakłada przy
jęcie „podstawowej jednostki przestrzen
nej" (w przypadku Danielsona i Mullena 
była to 1/20 zadrukowanej kolumny). 
Kiedy plastykową płytę oznaczoną po-
działką podstawowych jednostek prze
strzennych kładzie się na kolumnę, ko
dujący widzi poprzez plastyk zawartość 
danej jednostki. Poszczególne jednostki 
przestrzeni, kolumny, strony i numery 
pisma wybierane są losowo. Wystarcza
jąca liczba jednostek próby, właściwie 
wylosowana i dokładnie przeanalizowana 
może dostarczyć wysoce dokładnego obra
zu zawartości prasy. Oszczędności w cza
sie i wysiłku w porównaniu z tradycyj
nymi metodami badania zawartości są 
oczywiste. 

Liczba i rozmaitość prac przedstawio
nych na zjeździe AEJ dowodzą wzrasta
jącego zainteresowania w USA różnymi 
aspektami badań nad procesem maso
wego komunikowania. Dowodzi tego rów
nież bibliografia artykułów opublikowa
nych w Journalism Quarterly za lata 
1923—1963, ogłoszona w numerze tego 
czasopisma za lato 19645). Dołączona do 
bibliografii tablica prezentuje, jakie ar-

3) Content Analyzing Wire Service Copy ni
żej podpisanego. Ograniczoną liczbę egzem
plarzy można otrzymać od autora. 

<) Przewiduje się, że tę pracę opublikuje 
Journalism Quarterly w jednym z najbliższych 
numerów. 

5) Nauczyciele i studenci mogą otrzymać 
egzemplarze po 3 dolary za pośrednictwem 
Journalism Quarterly Business Office, School 
of Journalism, University of Iowa, Iowa City, 
Iowa, USA. 
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tykuły ukazały się pod różnymi redak
cjami pisma w ubiegłych 40 latach. Pa
nujące kierunki badawcze można okre
ślić, przeciwstawiając sobie pierwsze 
dwa okresy (11 lat) — ostatniemu (9 lat). 

Na przykład międzynarodowe zagad
nienia procesu masowego komunikowa
nia są przedmiotem ogółem 32 artyku
łów w okresie od 1924 do 1934; w latach 
1955—1963 ukazało się 117 artykułów na 
ten temat. W pierwszych jedenastu latach 
pojawił się jeden artykuł poświęcony me
todom badawczym, w ostatnich dziewię
ciu — 20. Radiu i telewizji (z oczywi
stych zresztą przyczyn, jeśli chodzi o te
lewizję) nie poświęcono nawet wzmianki 
w pierwszym okresie, opublikowano zaś 
46 prac o tych środkach przekazu w ubie
głych 9 latach. Nie było również po
przednio nawet wzmianki z zakresu te
orii procesu masowego komunikowania, 
ogłoszono natomiast 21 artykułów na ten 
temat w ostatnim okresie. W sumie bio
rąc, badania ilościowe, którym poświę-

W dniach 7—10 grudnia 1964 roku od
było się w Harrachowie (CSRS) III Cze-
chosłowacko-Polskie Sympozjum Praso
znawcze. Udział w nim wzięli pracownicy 
Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego (M. Kafel, T. Kupis, 
S. Lato, J. Melionowa, A. Słomkowska), 
Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Karola w Pradze (V. Klimeś, M. Bo-
cankova, N. Hladky, V. Kalina, K. Slor-
kan), Wydziału Dziennikarstwa Uniwer
sytetu im. Komeńskiego w Bratysławie 
(D. Krno, Z. Duhajova, К. Dlouhy, 
F. Ruttkay), Naukowego Instytutu Dzien
nikarstwa w Pradze (L. Sulc, A. Kreme-
nakova), Naukowego Instytutu Dzienni
karstwa w Bratysławie (J. Darmo, V. Mi-
hal, J. Vircik, V. Holina), Radia Czecho
słowackiego z Bratysławy (P. Karvasova), 
Ośrodka Badań Prasoznawczych w Kra
kowie (I. Tetelowska, P. Dubiel, E. Ka
miński, J. Maślanka, J. Maziarski, W. Pi
sarek), Zarządu Głównego RSW „Prasa" 
(A. Tepli) oraz Wyższej Szkoły Partyjnej 
w Pradze (J. Vencovsky). 

Zasadniczym punktem programu Sym
pozjum była analiza zawartości prasy. 
Temu tematowi poświęcony był dwuczę
ściowy referat Ireny T e t e l o w s k i e j 

cono 27 artykułów w pierwszym okresie, 
znalazły wyraz w 230 z ostatnich lat. 

Taki stan rzeczy znajduje wytłuma
czenie częściowo w zwiększonej objęto
ści pisma, częściowo w większej liczbie 
badaczy interesujących się procesem ma
sowego komunikowania, częściowo zaś we 
wzrastającym nacisku na badania kwan
ty taty wne. Ale i tradycyjne metody są 
jeszcze nadal płodne. Studia historyczne, 
które obejmowały ogółem 27 artykułów 
w pierwszym okresie, liczą ich 93 w ostat
nim. Chociaż się bowiem stosunkowy 
udział „niekwantytatywnych" prac w cią
gu tych 40 lat zmniejszył, znalazło się ich 
jeszcze w ostatnim okresie 286 (o 56 wię
cej niż wynosi suma prac ilościowych). 

Następna informacja o amerykańskich 
badaniach nad procesem masowego ko
munikowania znajdzie się w następnym 
numerze Zeszytów Prasoznawczych. 

John B. Adams 
Uniwersytet w Północne) Karolinie, USA 

(OBP Kraków): Statystyczna analiza za
wartości prasy — Założenia i wykład wy
branych elementów metody. Część pierw
sza referatu ukazała potrzeby stosowania 
statystycznej analizy zawartości prasy 
i miejsce tej analizy w systemie wiedzy 
o prasie. Część druga zaś przedstawiła 
koncepcję klucza kategoryzacyjnego sto
sowanego w badaniach prowadzonych 
w OBP w Krakowie, klucza ukazanego 
na tle krytyki sześciu kluczy stosowanych 
przez różne ośrodki prasoznawcze na Za
chodzie. 

Ilustrację praktycznej użyteczności me
tody analizy statystycznej stanowiły re
feraty Pawła D u b i e l a (OBP Kraków): 
Analiza zdjęć w polskich dziennikach 
i Edwarda K a m i ń s k i e g o (OBP Kra
ków): Analiza zawartości reklamy 
w polskiej prasie. 

Zagadnienia analizy zawartości wypeł
niły dwa dni Sympozjum. • Dyskutanci 
uznali metody przedstawione przez refe
rentów za użyteczne i celowe. Na szcze
gólne podkreślenie zasługują głosy obec
nych w Harrachowie historyków pra
sy, którzy zwrócili uwagę na korzyści 
wynikające z zastosowania metod staty-

Sympozjum prasoznawcze w Harrachowie 
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stycznej analizy w badaniach historycz
nych. 

Dzień trzeci stanowił w istocie rzeczy 
ciąg dalszy obrad II Sympozjum Praso-
znawczego (Duszniki 1964) na temat 
przedmiotu prasoznawstwa. W Harracho-
wie referaty wprowadzające do dyskusji 
wygłosili: K. D l o u h y (Uniwersytet 
w Bratysławie), M. K a f e l (Uniwersy
tet Warszawski) i I. T e t e l o w s k a 
(OBP Kraków). Dyskusja potwierdziła 
celowość stosowania różnych metod 
w badaniach prasoznawczych oraz możli
wość istnienia na obecnym etapie ba
dań rozmaitych roboczych definicji przed
miotu prasoznawstwa. 

Uchwalona na zakończenie obrad re
zolucja podkreśla wielostronne korzyści, 
wynikające z dotychczasowych sympo
zjów oraz zawiera postanowienie co do 
kontynuacji podobnych spotkań w przy
szłości. Do najważniejszych uchwał o cha
rakterze organizacyjnym należy decyzja 
organizowania konferencji prasoznawców 
zajmujących się poszczególnymi dziedzi
nami wiedzy o prasie (np. historyków, 

Z inicjatywy Międzynarodowej Rady 
Nauk Społecznych (International Social 
Sciences Council) holenderski uczony 
Marten Brouwer przy pomocy kwestio
nariusza pocztowego zebrał dane doty
czące badań ankietowych przeprowadzo
nych w 1963 roku w Europie kontynen
talnej. Celem tej pracy było uzyskanie 
możliwie dokładnych informacji na temat 
ilości i zakresu badań, ich rodzaju oraz 
możliwości wykorzystania do powtórnej 
analizy danych uzyskanych w tych 
badaniach. Kwestionariusz rozesłano 
w kwietniu 1964 do 161 instytucji, któ
rych listę przygotowano na podstawie 
opublikowanego w 1960 r. w Paryżu 
przez Międzynarodowy Komitet Doku
mentacji Nauk Społecznych „Internatio
nal Directory of Sample Survey Centers 
(outside the USA)", uzupełnionego o do
datkowe informacje. Odpowiedziało 97 
instytucji, wykorzystano materiały nade
słane przez 70 instytucji, pozostałych nie 
wykorzystano przeważnie dlatego, że in
stytucje, które je nadesłały, nie prowa
dziły w 1963 r. żadnych badań. 

bibliografów, dydaktyków, językoznaw
ców) oraz zobowiązanie wszystkich 
uczestniczących w Sympozjum instytucji 
do wzajemnego, bieżącego informowania 
o nowo podejmowanych badaniach i pra
soznawczych nabytkach bibliotecznych. 

Ustalono również tematy następnych 
sympozjów, nie przesądzając wszakże te
go, w jakiej kolejności będą one oma
wiane. Zatwierdzono jedynie temat naj
bliższego, czwartego sympozjum: Zagad
nienia informacji w prasie, radiu i tele
wizji. Czwarte sympozjum odbędzie się 
na jesieni lub zimą 1965 roku w polskiej 
części obszaru konwencyjnego; jego or
ganizację powierzono Ośrodkowi Badań 
Prasoznawczych w Krakowie. 

A oto zaproponowane tematy następ
nych sympozjów: Szata graficzna gazety, 
Prasoznawstwo a dydaktyka, Przegląd 
kierunków i tendencji w badaniach nad 
środkami masowej informacji, Socjolo
giczne badania prasy, Język w prasie 
radiu i telewizji, Metodologiczne pro
blemy historii prasy, (tup) 

Aby zachować anonimowość odpowie
dzi w opracowaniu podzielono instytucje 
na 5 grup: 

grupa A — Dania, Finlandia, Islandia, 
Norwegia i Szwecja; 

grupa В — Belgia i Holandia; 
grupa С — Austria, Niemcy Zach. 

i Berlin Zach.; 
grupa D — Francja, Włochy, Szwaj

caria; 
grupa E — Grecja, Polska, Hiszpania, 

Jugosławia. 
Jaka była liczba badań ankietowych, 

przeprowadzonych w tych krajach 
w 1963 г.? 78 instytucji zakończyło 
2.772 badania, z tego 2/3 przypadają na 
Skandynawię, Belgię i Holandię. Tylko 
6°/o badań zostało przeprowadzonych 
przez instytucje niekomercjalne. Liczba 
badań przypadających średnio na insty
tucje w 1963 r. waha się od 7 (w kra
jach grupy E) do 70 (w Skandynawii). 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi 
szacuje się, że łącznie z instytucjami, 
które nie odesłały wypełnionego kwestio-

5 milionów wywiadów w Europie 1963 r. 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nariusza liczba badań ankietowych w Eu
ropie kontynentalnej wyniosła w 1963 r. 
od 4—5 tysięcy. 

Tylko 6% badań opierało się na prób
kach reprezentatywnych liczących mniej 
niż 50 osób, 8ю/о na próbkach od 51— 
100 osób, 17% na próbkach od 101 do 
250, 23% na próbkach od 251 do 600, 
11% na próbkach od 601—1000,'20% na 
próbkach od 1001—2000 i 15% na prób
kach przekraczających 2000. Obliczono, że 
instytucje, które odpowiedziały na kwe
stionariusz przeprowadziły w 1963 r. 
przeszło 2,5 miliona wywiadów, z czego 
przeszło 90% przypada na instytucje ko
mercjalne. Szacuje się, że łącznie z insty
tucjami, które nie odesłały kwestionariu
sza przeprowadzono w Europie kontynen
talnej w 1963 r. 4—5 milionów wywia
dów. Ilość wywiadów przypadająca na 
1000 mieszkańców wynosi średnio 15 
z tym, że w Belgii i Holandii sięga 60, 
w krajach skandynawskich wynosi 58, 
a w krajach grupy E tylko 2. 

Jaki był zakres przeprowadzonych ba
dań? 69% stanowiły badania ogólnokra
jowe; 64% badania ogólnospołeczne. Wy
stępowały tu różnice między poszczegól
nymi krajami — Skandynawia i kraje 
Beneluxu koncentrowały się na ogólno
społecznych badaniach, obejmujących ca
ły kraj. Austria i Niemcy na badaniach 
ogólnokrajowych lecz obejmujących tylko 
specjalne grupy, kraje grupy E (do któ
rych zaliczono m. in. Polskę) w lokalnych 
i regionalnych badaniach różnych typów. 
Instytucje komercjalne wyraźnie koncen
trowały się na ogólnospołecznych bada
niach obejmujących cały kraj. 

A oto listy zmiennych objętych bada
niami w porządku malejącym od najczę
ściej do najrzadziej występujących: 

wiek, płeć, zawód respondenta, stan 
cywilny, wielkość rodziny, obecne miej
sce zamieszkania, przynależność społecz-
no-ekonomiczna, dalsze dane dotyczące 
zatrudnienia respondenta, zawód mał
żonka, wiek i płeć członków rodziny, 

dochód rodziny, zatrudnienie kobiet (nie 
pracuje, w pełni zatrudniona, zatrudniona 
częściowo), dochód respondenta, posiada
ne w domu przedmioty trwałego użytku, 
typ mieszkania, posiadanie samochodu, 
dalsze dane o zatrudnieniu małżonka, 
wyznanie, posiadanie domu, miejsce uro
dzenia, przynależność do organizacji, 
przynależność do partii, częstotliwość 
praktyk religijnych, udział w ostatnim 
głosowaniu, czytelnictwo prasy, prefe
rencje konsumpcyjne, przyzwyczajenia 
dotyczące zakupów, słuchanie radia 
i oglądanie telewizji, posiadane przed
mioty gospodarstwa domowego, plany 
dotyczące nabycia przedmiotów trwałego 
użytku, uczęszczanie do kina i teatru, 
opinie o bieżących wydarzeniach krajo
wych, budżet wolnego czasu, polityczne 
preferencje, oczekiwania, przekonania, 
zagraniczne podróże, kontakty, znajomość 
obcych języków, udział w życiu politycz
nym, członkostwo w stowarzyszeniach, 
opinie o bieżących wydarzeniach między
narodowych, ruchliwość zawodowa, wie
rzenia i czynności religijne, studia rynku 
pracy. 

Autor kwestionariusza interesował się 
możliwością uzyskania danych z badań 
dla celów powtórnej ich analizy. Oka
zało się, że 15 instytucji posiada umowy 
z archiwami. Autor kwestionariusza sza
cuje, że około 1/3 badań mogłaby zostać 
udostępniona archiwom po spełnieniu 
różnych warunków, jak np. zezwolenie 
klienta lub pokrycie związanych z tym 
kosztów. Wyniki co najmniej 250 prze
prowadzonych w 1963 roku badań mo
głyby zostać udostępnione archiwom 
w celu powtórnej analizy zawartych 
w nim informacji. 

Autor kwestionariusza dochodzi do 
wniosku, że istnieją bardzo pomyślne 
widoki na organizowanie w Europie ar
chiwów materiałów z badań ankietowych, 
co w znacznym stopniu ułatwiłoby i przy
spieszyło rozwój nauk społecznych. 

Teresa Reguła 



Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Rok 1964 

RADA NAUKOWA 

W dniu 13 marca 1964 odbyło się po
siedzenie Prezydium Rady Naukowej 
OBP w składzie: przewodniczący Rady — 
prof, dr Zenon K l e m e n s i e w i c z , za
stępcy przewodniczącego — prof, dr Je
rzy F i e r i с h i i prezes RSW „Prasa" 
Mieczysław Z a w a d k a . oraz sekretarz 
Rady — doc. dr Zygmunt G o s t k o w -
s к i. Ponadto w posiedzeniu udział wzię
li: wiceprezes RSW „Prasa" — Edmund 
K r ó l , dyrektor Krakowskiego Wydaw
nictwa Prasowego — Jerzy K o s z a ł e k , 
dyrektor OBP — Irena T e t e l o w s k a 
oraz kierownicy pracowni Ośrodka. 

Obradom, które zagaiła dyr. Tetelow
ska, przewodniczył prof. Klemensiewicz, 
a głównym ich celem było przedyskuto
wanie sprawozdań z działalności poszcze
gólnych pracowni za rok 1963 z uwzględ
nieniem realizacji wniosków wysuniętych 
na pierwszym plenarnym posiedzeniu 
Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 
19 kwietnia 1963. Szczegółowo opracowa
ne materiały, stanowiące przedmiot dy
skusji, dostarczone zostały wcześniej 
członkom Prezydium Rady, zaś kierow
nicy pracowni udzielali w czasie posie
dzenia dodatkowych wyjaśnień odnoszą
cych się do poszczególnych tematów ba
dawczych. Prezydium przyjęło sprawo
zdania pracowni Ośrodka oraz zaleciło 
przygotowanie sprawozdań za rok 1963 
oraz planów na rok 1964 na drugie z kolei 
posiedzenie plenarne Rady Naukowej, 
którego termin ustalono na dzień 24 
kwietnia 1964. Następnie prezes RSW 
„Prasa" — Mieczysław Zawadka omówił 
aktualną sytuację wydawniczą prasy 
w Polsce, zwracając głównie uwagę na 
problemy wynikające z trudności w za
kresie zaopatrzenia prasy w papier, a co 

za tym idzie — pogłębiający się deficyt 
prasy na rynku czytelniczym. Postulował 
on m. in. uwzględnienie w planach ba
dawczych Ośrodka takich problemów, 
jak: niebezpieczeństwo zubożenia gazet 
codziennych przez rezygnację z gatunków 
publicystycznych, ograniczanie współpra
cy redakcji z aktywem pozaredakcyjnym, 
szczególne znaczenie wydań mutowanych 
gazet. 

Plenarne posiedzenie Rady Naukowej 
OBP (drugie z kolei) odbyło się 24 kwiet
nia 1964 r. Z członków Rady wzięli 
w nim udział: przewodniczący — prof, 
dr Zenon K l e m e n s i e w i c z , wice
przewodniczący — prof, dr Jerzy F i e-
r i c h , sekretarz — doc. dr Zygmunt 
G o s t k o w s k i oraz prof, dr Rafał 
G e r b e r , prof, dr Mieczysław K a f e l , 
prof, dr Henryk M a r k i e w i c z , red. 
Stanisław M o j к o w s к i i prof, dr Pa
weł R y b i c k i . Ponadto w posiedzeniu 
uczestniczyli: dyrektor OBP — Irena 
T e t e l o w s k a oraz pracownicy nauko
wi Ośrodka. Na wniosek przewodniczą
cego Rady zebrani uczcili minutą milcze
nia pamięć zmarłego członka Rady, prof, 
dra Zygmunta Młynarskiego. 

W pierwszej części posiedzenia prze
dyskutowane zostały i zatwierdzone 
przez Radę sprawozdania z działalności 
poszczególnych pracowni Ośrodka za rok 
1963 oraz plany badawcze tej placówki 
na rok 1964. Dyskusja rozwinęła się 
głównie wokół planu Pracowni Teorii 
i Praktyki Prasy oraz Pracowni Socjo
logicznej. Zabierali w niej głos: prof. 
Fierich, prof. Gerber, prof. Kafel, prof. 
Klemensiewicz, prof. Markiewicz oraz 
prof. Rybicki, a szczegółowych wyjaśnień 
udzielali: dyr. OBP oraz kierownicy tych 
pracowni. Tak np. prof., Markiewicz za
proponował, by w miarę możności Pra-

8* 
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cownia Teorii i Praktyki Prasy uwzględ
niła w swych planach prace dotyczące 
warsztatu pisarskiego wybitnych współ
czesnych publicystów (red. Dubiel wyja
śnił, że postulat ten uwzględniony zosta
nie w następnym planie wieloletnim 
Pracowni), prof. Gerber wysunął zastrze
żenia co do celowości badań nad rekla
mą (co wyjaśnił i uzasadnił red. Dubiel), 
zaś prof. Kafel wysunął wniosek, by 
w planie Pracowni Socjologicznej w szer
szym zakresie uwzględniono badania 
nad zawodem dziennikarskim. Najwięcej 
uwagi poświęcono w dyskusji problemo
wi ogólnopolskich badań nad czytelnic
twem prasy (prof. Rybicki, prof. Fierich, 
prof. Klemensiewicz, döc. Gostkowski, 
dyr. Tetelowska), który uwzględniony zo
stał w planie Pracowni Socjologicznej. 
Członkowie Rady podkreślali zgodnie 
szczególną wagę tych badań, zakrojonych 
po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką 
skalę. 

Zarówno sprawozdania za rok 1963, 
jak i plany na rok 1964 przedstawione 
na tym posiedzeniu zostały przez Radę 
Naukową zaakceptowane, a przewodni
czący Rady w podsumowaniu dyskusji 
stwierdził, że dotychczasowa działalność 
Ośrodka rokuje duże nadzieje na przy
szłość i rozwija się we właściwym kie
runku. 

W drugiej części posiedzenia przed
stawione zostały dwa referaty. Pierwszy 
z nich, na temat „Kierunki i działy ba
dań w prasoznawstwie" wygłosił prof. 
Kafel, drugi zaś pt. „Ogólna koncepcja 
przedmiotu badań nad prasą w Ośrodku 
Badań Prasoznawczych" wygłosiła dyr. 
T e t e l o w s k a . W dyskusji nad refera
tami zabierali głos: prof. Klemensiewicz, 
prof. Markiewicz, prof. Rybicki oraz 
autorzy referatów. Zarówno referaty jak 
i dyskusja potwierdziły, że definitywne 
sprecyzowanie zakresu oraz przedmiotu 
prasoznawstwa nie jest konieczne dla 
rozwoju tej młodej i tworzącej się dyscy
pliny. Zakres ten bowiem jest dość sze
roki, a przedmiot złożony, co potwierdza 
m. in. dotychczasowa działalność nauko
wa Ośrodka Badań Prasoznawczych, 
w którym poszczególne pracownie inte
resują się różnymi problemami, lecz 
w sumie uzupełniają się wzajemnie. 

PRACOWNIE 

Pracownia Teorii i Praktyki Prasy 
W roku 1964 ukończone zostały trzy 

prace, podjęte przez Pracownię w latach 
poprzednich, a mianowicie: 

1. Paweł D u b i e l i Edward К а-
m i ń s k i : Badania nad zawartością ma
teriałów reklamowych w wybranych ty
tułach współczesnej prasy polskiej. 

2. Wiktor F r a n t z: Projekt badań 
nad szatą graficzną prasy codziennej. 

3. Jacek M a z i a r s k i : Studia nad 
reportażem we współczesnej prasie pol
skiej. Konsultantem naukowym pracy 
jest prof, dr Henryk Markiewicz. 

Prace powyższe zostały scharakteryzo
wane w Kronice OBP za rok 1963 (ZP 
nr 4/1963). Zostaną one opublikowane 
w roku 1965 w serii książkowej OBP — 
Biblioteka Wiedzy o Prasie. 

Ponadto Pracownia podjęła w roku 
1964 następujące nowe prace: 

1. Paweł D u b i e l i J e r z y S k ó r 
n i с к i : Analiza materiałów zagranicz
nych z II i III kwartału 1963 roku w cza
sopismach Dookoła Świata, Panorama, 
Przekrój i Świat (na tle obrad XIII Ple
num КС PZPR, które poddało krytyce 
tę problematykę w czasopismach ilustro
wanych). 

2. Janusz M a c i a s z e k i Irena T e -
t e l a w s k a : Krytyka przyjętych metod 
badania zawartości dzienników — ekspe
ryment próby losowej i celowej. Celem 
badań jest wypracowanie sposobu i wiel
kości doboru próby stanowiącej repre
zentację dla rocznego okresu dziennika, 
tzn. dla 312 numerów przy analizie obej
mującej całość zawartości i ustaloną 
w przepracowanym kluczu kategoryza-
cyjnym ilość cech. Autorzy, łącząc spe
cjalizacje: socjologa prasoznawcy i staty
styka, zdążają ponadto do uściślenia tech
nik i procedur statystycznych — tak, by 
je dostosować do przeniesienia na ma
szyny analityczne i co za tym idzie do 
jednoczesnego badania wielu tytułów. 
Praca będzie kontynuowana w roku 1965. 

3. Irena T e t e l o w s k a : Próba skon
struowania metody jakościowej oceny 
prasy współczesnej. Celem tej pracy jest 
dalsze rozwinięcie wypracowanej dotych
czas i stosowanej w OBP metody ilościo
wej analizy prasy, a więc uzyskanie me
tody, która wychodząc z analizy ilościo
wej — pozwalałaby zarazem na pełną 
jakościową ocenę współczesnej prasy. 
W roku 1964 przygotowano krytyczny 
przegląd literatury obcej odnoszącej się 
do tego problemu. Praca będzie konty
nuowana w roku 1965. 

4. Władysław M a s ł o w s k i . Listy do 
redakcji dzienników szczecińskich (Głos 
Szczeciński i Kurier Szczeciński). Analiza 
listów do redakcji stanowić będzie uzu
pełnienie do badań socjologicznych prze-
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prowadzanych przez OBP nad czytelnic
twem lokalnych dzienników w Szczecinie. 

5. Paweł D u b i e l : Analiza wykorzy
stania materiałów API w pierwszym pół
roczu 1964 roku. Celem badań jest stwier
dzenie, jaki jest stopień wyzyskania biu
letynów Agencji przez prasę codzienną. 

6. Paweł D u b i e l i Edward К а-
m i ń s k i : Wykorzystanie serwisu mie
sięcznego CAF na łamach 39 dzienników. 
Praca została ukończona w roku 1964. 
Wszechstronna analiza wykazała przede 
wszystkim: udział zdjęć CAF na tle ogól
nej przeciętnej ilustracyjności dzienni
ków, stopień wykorzystania serwisu fo
tograficznego przez poszczególne redak
cje, strukturę i wyzyskanie serwisu 
w podziale geograficznym i tematycznym, 
szybkość przekazu zdjęć w druku i inne 
zagadnienia. 

Pracownia Socjologiczna 
Zgodnie z założeniami planu Pracowni 

na rok 1964, prowadzone przez nią bada
nia dotyczyły czytelnictwa prasy. W roku 
1964 ukończone zostały: 

1. Kompleksowe badania nad czytel
nictwem dzienników lokalnych w Szcze
cinie (Głos Szczeciński i Kurier Szczeciń
ski). Uzyskane materiały pozwolą na 
opracowanie następujących trzech tema
tów, które stanowić będą dwa tomy Bi
blioteki Wiedzy o Prasie: 

a) Zygmunt G o s t k o w s k i : Kieru
nek i nasilenie tendencyjności w samo-
zwrotnej ankiecie czytelniczej Głosu 
Szczecińskiego. Materiał do tej pracy 
uzyskany został drogą rozpisania ankiety 
dziennikarskiej, załączonej do pisma. Ce
lem zaś jej jest stwierdzenie kierunku 
i stopnia tendencyjności „próby" czytel
ników, odpowiadających na ankietę sa-
mozwrotną oraz przedstawienie najbar
dziej błędnych — niezgodnych z rzeczy
wistością — stereotypowych wyobrażeń 
panujących w grupie redakcyjnej, odno
szących się do składu publiczności pisma 
i jej preferencji czytelniczych. Praca 
kontynuowana będzie w roku 1965. 

b) Irena T e t e l o w s k a : Porównanie 
modelu prasy codziennej z intencjami 
twórców (redakcji) i ocenami czytelni
ków. Jest to praca, której ambicją jest 
dokonanie opisu integrującego trzy fazy 
procesu informowania, a to: intencje dy
sponentów i twórców z realizacją celu 
wstępnego, czyli gotowego wytworu pra
cy dziennikarza, a także z celem zasad
niczym, tj. czytelnictwem rozprowadzo
nych dzienników. Takie właśnie ukazanie 
c a ł e g o procesu we wzajemnych zależ

nościach i dysonansach jego poszczegól
nych faz zmierza do empirycznego zwe
ryfikowania postawionych wcześniej 
przez autorkę hipotez natury teoretycz
nej. Praca będzie kontynuowana w roku 
1965. 

c) Jacek A d o l f : Struktura publicz
ności prasowej Szczecina. Materiał uzy
skany został na podstawie ankiety pilo
towanej wśród wylosowanych responden
tów z próby ogólnospołecznej mieszkań
ców Szczecina. Celem badań jest poznanie 
struktury kręgów czytelniczych dwóch 
wspomnianych wyżej dzienników szcze
cińskich w podstawowych kategoriach 
demograf iczno-społecznych. Wychodzące 
zaś ze struktury tych kręgów ustalenie 
upodobań czytelniczych w zakresie treści 
dzienników pozwoli — być może — na 
hipotetyczne bodaj rozeznanie podłoża 
społecznego, na którym ukształtowały się 
podobne postawy danego kręgu wobec 
określonych kategorii treści dzienników. 
Praca będzie kontynuowana w roku 1965. 

2. Jacek A d o l f i Teresa R e g u ł a : 
Ogólnopolskie badania nad czytelnictwem 
prasy o wysokich i średnich nakładach. 
Celem pracy jest uzyskanie wiedzy 
o udziale w czytelnictwie prasy i sto
sunku do tego czytelnictwa całej czytel
niczej ludności Polski. W szczególności 
zaś chodzi tu o zbadanie: jakie kategorie 
ludności czytają prasę, a jakie jej nie 
czytają; jaka jest struktura mas czytel
ników prasy zarówno centralnej jak i re
gionalnej, codziennej oraz tygodniowej; 
jaka jest częstotliwość czytania poszcze
gólnych gazet i czasopism w badanych 
kategoriach czytelników; jakiego rodzaju 
treści oraz w jakich gazetach i czasopi
smach wybiera czytelnik należący do po
szczególnych kategorii czytelniczych. 

Ze względu na szeroki zakres tych ba
dań (po raz pierwszy tego rodzaju bada
nia w Polsce) — rok 1964 poświęcono 
wyłącznie na dyskusje metodologiczne ze 
specjalistami z dziedziny statystyki i so
cjologii na temat sposobu doboru próby 
ogólnopolskiej oraz kwestionariusza. Do 
akcji badawczej przystąpić będzie można 
dopiero w pierwszym kwartale 1965 roku. 

3. Wacław M a k a r c z y k i Anna 
O l s z e w s k a : Czytelnictwo prasy na 
wsi i jego rola w upowszechnianiu wie
dzy rolniczej. Celem pracy jest poznanie 
form kontaktu z prasą w wybranych 
wsiach, uwarunkowań czytelnictwa prasy 
w tym środowisku oraz roli, jaką odgry
wa prasa zarówno fachowa rolnicza, jak 
i nierolnicza w upowszechnianiu wiedzy 
rolniczej i wreszcie opinii czytelników 
o prasie. Badania zakończone zostały 
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w roku 1964, opracowanie zaś tematu 
przewidziane jest na pierwszy kwartał 
roku 1965. 

4. Henryk S i w e k : Czytelnictwo pra
sy w klubach wiejskich „Ruch". Badania 
mają ustalić rolę, jaką spełniają kluby 
w środowisku wiejskim: propagowanie 
poszczególnych tytułów prasowych, rola 
czytelni w upowszechnianiu gazety i re
kompensowaniu małych nakładów praso
wych oraz możliwości łatwiejszego kupna 
gazety. Wszystkie te problemy ukazane 
zostaną na szerszym tle życia kultural
nego wsi. Praca będzie kontynuowana 
w roku 1965. 

5. Zbigniew P u c e k : Struktura pu
bliczności prasowej Krakowa. Jest to za
kończenie badań z roku 1963. 

Pracownia Ekonomiczna 
1. Janusz M a c i a s z e k : Ogólnopolski 

atlas kolportażu i czytelnictwa gazet. Ce
lem badań jest określenie najbardziej 
wszechstronnych wskaźników kolporta
żowych odzwierciedlających zarówno ra
cjonalność kolportażu, jak i natężenie 
czytelnictwa oraz stopień zaspokojenia 
popytu na prasę. Podstawą badań jest 
eksperymentalny materiał liczbowy doty
czący dzienników kolportowanych w woj. 
krakowskim, a punktem wyjścia dokona
nie podziału ludności województwa na 
13 typowych skupisk ludności; w poszcze
gólnych powiatach wyróżniono 4—6 
względnie jednorodnych regionów kol
portażowych. Tego rodzaju rejonizacja 
odbiega znacznie od dotychczasowej poli
tyki kolportażowej. Praca będzie konty
nuowana w roku 1965. 

2. Janusz M a c i a s z e k : Usprawnie
nie wydawniczej statystyki dzienników. 
Celem pracy jest zasadnicza przebudowa 
ustalonej według kryteriów formalnych 
aktualnej polityki wydawnictw praso
wych i jednostek PUPiK „Ruch". W szcze
gólności badania zmierzają do określe
nia — w ramach wszechstronnej rejoni
zacji skupisk społeczno-czytelniczych — 
właściwego sposobu powiązania nominal
nej sprzedaży dzienników z faktycznym 
popytem, sposobu rozliczania nadwyżek, 
zwrotów i oceny stosowanego rozrzutu 
nakładów oraz wyboru okresów sprawo
zdawczości kolportażowej z planem wy
dawniczym. Praca będzie kontynuowana 
w roku 1965. 

3. Jan M a l i k : Objętościowe wska
źniki zadruku dzienników. Celem pracy 
jest ustalenie metody ilościowej oceny 
zawartości dzienników mierzonej arku
szem wydawniczym. Poszczególne ele

menty dziennika wymagają odmiennego 
nakładu pracy redakcyjnej. W ten sposób 
zarówno struktura dziennika, jak i abso
lutna wielkość jego elementów składo
wych rzutują na uzasadnione ekonomicz
nie: poziom zatrudnienia w redakcjach 
oraz rozdział funduszu płac. Wprawdzie 
wartości określonych wypowiedzi praso
wych (np. informacji agencyjnej, publi
cystyki, czy ogłoszeń) nie można sprowa
dzić wyłącznie do jej objętości, niemniej 
jednak rodzaj i objętość wypowiedzi mo
gą być ilościowo wymierną przesłanką 
oceny nakładu pracy poszczególnych re
dakcji. Ogół wypowiedzi podzielono na 
4 zasadnicze grupy: materiał redakcyjny 
(własny), agencyjny oraz inny obcy i ogło
szenia; wyróżniono także publicystykę, 
informację czystą i przedruki. Praca win
na wyjaśnić istotne związki pomiędzy 
różnymi elementami zawartości dzienni
ka, ustalić stan faktyczny oraz stosunek, 
w jakim pozostaje on do stosowanych 
w praktyce normatywnych wskaźników 
przeliczeniowych, a następnie rozstrzy
gnąć — czy istnieje potrzeba aktualizacji 
wskaźników oraz ustalić sposób kontroli 
realizacji planu wydawniczego w zakre
sie założeń objętości dzienników. 

Punktem wyjścia do tej pracy są pro
wadzone przez Pracownię Teorii i Prak
tyki Prasy badania nad doskonaleniem 
metody ilościowej zawartości prasy. 

4. Jan M a l i k i Henryk S i w e k : 
Społeczna potrzeba instytucjonalnej pre
numeraty prasy. Badania prowadzone 
przez Pracownię Ekonomiczną i Socjolo
giczną. Celem badań jest uzyskanie infor
macji na temat źródeł stosowanej do
tychczas prenumeraty instytucjonalnej, 
stwierdzenie rzeczywistości lub nierze-
czywistości społecznej potrzeby prowa
dzenia przez instytucję prenumeraty pra
sy oraz ustalenie wysokości i źródeł po
chodzenia środków finansowych przezna
czonych na tę formę zakupywania prasy. 
Praca będzie kontynuowana w roku 1965. 

Pracownia Językowa 
1. Walery P i s a r e k : Styl informacji 

prasowej. Badania te, o charakterze opi
sowym, są częścią zamierzonych na kilka 
lat badań nad stylem poszczególnych ga
tunków dziennikarskich. Wychodząc z za
łożenia, że o stylu każdej wypowiedzi 
prasowej stanowią jej cechy leksykalne, 
frazeologiczne i składniowe, te właśnie 
składniki tekstu poddano analizie prowa
dzonej metodami językoznawstwa staty
stycznego. Wyniki tych badań zostaną 
opublikowane w roku 1965 w Zeszytach 
Prasoznawczych. 
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2. Walery P i s a r e k : O nagłówkach 
informacji prasowej. Praca ta (publiko
wana w nin. numerze ZP) stanowi frag
ment zapoczątkowanych w roku 1964 
(omówionych w punkcie 1) badań nad 
formą językową informacji prasowej. 

3. Walery P i s a r e k : Język reportażu 
w prasie współczesnej. Badania te, zapo
czątkowane w roku 1964, prowadzone są 
według wskazanej wyżej metody (zob. 
pkt 1). Zakończenie pracy przewidziane 
jest na rok 1966. 

Pracownia Prawno-Prasowa 
Działalność Pracowni w roku 1964 

skoncentrowała się wokół dwu obszer
nych zagadnień: problematyki sprawo
zdawczości sądowej oraz skuteczności 
krytyki prasowej w świetle obowiązują
cych zasad prawno-normatywnych. Z te
go zakresu podjęte zostały przez Pracow
nię dwie prace: 

1. Andrzej P i e k a r a: Skuteczność 
krytyki prasowej tygodnika Polityka. 
Badania na ten temat zapoczątkowane 
zostały jeszcze w roku 1963, a w roku 
1964 zostały w znacznym stopniu posze
rzone i pogłębione. W szczególności wy
zyskane zostały pewne doświadczenia 
metodologiczne Pracowni Socjologicznej. 
W roku 1964 przeprowadzono badania 
w terenie, analizując i oceniając konkret
ne skutki artykułów krytycznych publi
kowanych w Polityce — zarówno pod 
kątem realizacji zasad reagowania na 
krytykę w świetle kodeksu postępowania 
administracyjnego, jak i oddźwięku spo
łecznego. Opracowanie wyników dotych
czasowych badań oraz wniosków (rów
nież o charakterze prawnonormatywnym 
dla krytyki prasowej) przewidziane jest 
w pierwszej połowie 1965 roku. 

2. Praca zbiorowa (17 autorów, pod 
redakcją naukową prof, dra Jerzego S a-
w i с к i e g o) : Metodyka współpracy pra
sy z wymiarem sprawiedliwości. Praca ta 
stanowić będzie kompendium wiedzy 
w tym zakresie; przygotowana ona zosta
nie przez wybitnych specjalistów, repre
zentujących zarówno naukowy świat 
prawniczy oraz resort sprawiedliwości, 
jak również dziennikarzy specjalizują
cych się w publicystyce społeczno-praw
nej i sprawozdawczości sądowej. 

Prace przygotowawcze do realizacji 
tego przedsięwzięcia naukowego rozpo
częte zostały jeszcze w roku 1963, a w ro
ku 1964 zapoczątkowane zostały opraco
wania autorskie. Celem tej pracy jest 
ustalenie pewnych metod współpracy 
oraz współdziałania prasy z ogniwami 
wymiaru sprawiedliwości w świetle obo

wiązujących przepisów prawnych, nowo
czesnych stanowisk doktrynalnych, prak
tyki zawodowej oraz wyników przepro
wadzonych badań. Zakończenie pracy, 
która ukaże się w formie książkowej, 
przewidziane jest na drugą połowę 1965 
roku. 

Sekcja Dokumentacji 
Z zakresu prac dokumentacyjno-praso-

wych ukończone zostały w roku 1964 
dwie prace i zapoczątkowana trzecia, 
która kontynuowana będzie w roku 1965. 
Są to następujące prace: 

1. Sylwester D z i k i : Spis badań nad 
środkami masowej informacji w Polsce 
w latach 1963—65 (Bibliografia prospek
tywna). Praca została opublikowana 
w maju 1964, w specjalnym numerze 
Biuletynu Zarządu Głównego RSW „Pra
sa". Zawiera ona ponad 800 pozycji bi
bliograficznych; prace tutaj zarejestro
wane nie zostały jeszcze opublikowane, 
lecz są w trakcie realizacji, względnie 
w planach badawczych różnych instytucji 
naukowych lub autorów indywidualnych. 

Celem jej jest uzyskanie orientacji 
w aktualnym stanie badań w dziedzinie 
prasoznawstwa, co z praktycznego punktu 
widzenia może ułatwić uniknięcie dublo
wania tych samych prac. Jest to pierw
sza tego rodzaju praca bibliograficzna 
w polskiej literaturze prasoznawczej. 
Przewidziane jest publikowanie podob
nych bibliografii prospektywnych co kil
ka lat. 

2. Sylwester D z i k i : Bibliografia pra-
soznawcza za lata 1954—63. Praca została 
podjęta w latach poprzednich i w roku 
1964 ukończona (w obj. około 12 arkuszy 
wyd.). Zostanie ona w całości lub czę
ściowo wyzyskana w druku. 

3. Sylwester D z i k i : Bibliografia bi
bliografii polskiego czasopiśmiennictwa. 
Dotychczas przygotowany został kon
spekt; jej wykonanie przewidziane jest 
na lata 1965—66. 

WYDAWNICTWA 

W roku 1964 wydane zostały w serii 
„B" Biblioteki Wiedzy o Prasie dwie po
zycje książkowe: 

1. Z. K l e m e n s i e w i c z , M. К n i a-
g i n i n o w a , W. P i s a r e k : „Ależ tak 
się nie pisze..." — praca przygotowana 
przez Pracownię Językową i adresowana 
głównie do dziennikarzy i korektorów. 
Zapoznaje ona z różnymi odmianami 
współczesnej polszczyzny oraz omawia 
najpospolitsze niedostatki językowe 
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w polskiej prasie współczesnej w dzie
dzinie słownictwa, fleksji, składni, fra
zeologii, ortografii oraz interpunkcji. 

2. Władysław K w a ś n i e w i c z : „Czy
telnictwo prasy w Nowej Hucie, jego 
podłoże i funkcje społeczno-kulturowe". 
Praca ta powstała w Pracowni Socjolo
gicznej i opiera się na materiałach ze
branych metodą wywiadów i obserwacji, 
prowadzonych w roku 1960. Autor oma
wia rolę czytelnictwa prasy w nowohuc
kim społeczeństwie ukazując zależności 
między czytelnictwem prasy a korzysta
niem z innych środków masowej infor
macji. 

3. Maria K n i a g i n i n o w a i Wale
ry P i s a r e k : „Poradnik językowy. Pod
ręcznik dla redaktorów i dziennikarzy". 
Jest to słownik występujących w polskiej 
prasie współczesnej wyrazów, wyrażeń 
i zwrotów budzących wątpliwości pod 
względem zrozumiałości, poprawności 
gramatycznej, stosowności stylistycznej 
lub ich nadużywania. Książka ukaże się 
w serii „A" Biblioteki Wiedzy o Prasie 
w roku 1965 (złożona została do druku 
w Wydawnictwie Literackim). 

ODCZYTY — SEMINARIA — 
KONFERENCJE 

Ponieważ pod koniec roku 1963 zorga
nizowanych zostało przez OBP kilka od
czytów już po oddaniu ubiegłorocznej 
„Kroniki OBP" do druku, wypadnie więc 
odnotować je w niniejszej „Kronice" 
W końcu roku 1963 odbyły się następu
jące odczyty: 

23 października — odczyt mgr Marii 
K n i a g i n i n o w e j i mgra Walerego 
P i s a r k a na temat „Język reklamy 
prasowej", w którym prelegenci przed
stawili wyniki własnych badań przepro
wadzonych w ramach Pracowni Języko
wej nad językiem reklamy we współcze
snej prasie polskiej. Odczyt odbył się 
w OBP. 

5 listopada odbyło się seminarium 
w OBP, na którym prof, dr Jerzy F i e-
r i с h przedstawił krytyczną ocenę 
(z punktu widzenia statystyka) materia
łów z badań nad czytelnictwem prasy 
w NRF, zawartych w wydawnictwie pt. 
„Die Zeitschriften 1961. Leser". Było to 
jedno z cyklu seminariów organizowa
nych w celu opracowania przez OBP 
polskiej koncepcji badań nad czytelnic
twem prasy. 

25 listopada — red. Jacek A d o l f , 
który jako przedstawiciel OBP uczestni
czył w międzynarodowym seminarium (na 
jesieni 1963), zorganizowanym w Ośrod

ku Wyższych Studiów Dziennikarskich 
w Strasburgu (pod auspicjami AIERI) — 
zapoznał pracowników OBP z przebie
giem tego seminarium oraz z problema
tyką tam omawianą. 

17 grudnia — odbyło się seminarium, 
na którym red. J. A d o l f i T. R e g u ł a 
przedstawili wstępne założenia do pro
jektu ogólnopolskich badań nad czytel
nictwem prasy, a dr Tadeusz M i l l e r 
z Łodzi wygłosił odczyt pt. „O sposobie 
losowania próby ogólnopolskiej do badań 
nad czytelnictwem prasy". W seminarium 
tym, na którym przedyskutowano wysu
niętą przez OBP koncepcję ogólnopol
skich badań nad czytelnictwem prasy 
udział wzięli pracownicy etatowi Ośrodka 
oraz prof. J. Fierich, doc. Z. Gostkowski 
i prof. P. Rybicki. 

W roku 1964 zorganizowane zostały na
stępujące odczyty, seminaria i konferen
cje naukowe: 

11 stycznia — odbyło się w redakcji 
Nowej Wsi w Warszawie seminarium 
(z inicjatywy redakcji Nowej Wsi), w któ
rym udział wzięli członkowie kolegium 
redakcyjnego tego pisma oraz przedsta
wiciele OBP: mgr Teresa Dobrowolska, 
red. Paweł Dubiel oraz mgr Leon Gło
wacki. Przedstawiciele OBP wygłosili 
dwa referaty; w pierwszym z nich mgr 
L. G ł o w a c k i omówił analizę zawar
tości Nowej Wsi na tle innych, przeba
danych w ramach działalności Pracowni 
Teorii i Praktyki Prasy, pism wydawa
nych przez RSW „Prasa" dla środowiska 
wiejskiego, natomiast mgr T. D o b r o 
w o l s k a przedstawiła ogólne założenia 
badań nad czytelnictwem na wsi oraz 
omówiła niektóre dane z badań panelo
wych nad czytelnictwem na wsi pisma 
Nowa Wieś w woj. łódzkim i wrocław
skim. 

10 marca — staraniem Pracowni Praw-
no-Prasowej zorganizowany został w kra
kowskim Klubie Dziennikarzy odczyt 
prof, dra Jerzego S a w i c k i e g o na 
temat: „Uprawnienia i obowiązki dzien
nikarzy — sprawozdawców i publicystów 
sądowych w świetle obowiązujących 
przepisów, orzecznictwa oraz judykatury 
w Polsce i w innych krajach". 

W dniach 4—8 maja zorganizowane 
zostało przez Pracownię Językową semi
narium językowe dla dziennikarzy i ko
rektorów Głosu Koszalińskiego w Kosza
linie. Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof, dr Stanisław U r b a ń c z y k . 

2 czerwca — dyr. Irena T e t e 1 o w-
s к a wygłosiła w OBP (dla pracowników 
Ośrodka) odczyt pt.: „Omówienie popra
wionego kwestionariusza do analizy za-
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wartości dziennika", który zorganizowa
ny został przez Pracownię Teorii i Prak
tyki Prasy OBP. Prelegentka omówiła na 
wstępie klucze kategoryzacyjne do analiz 
zawartości prasy stosowane w innych 
krajach, w szczególności w USA, a na
stępnie przedstawiła własny projekt klu
cza kategoryzacyjnego, który stosowany 
jest od szeregu lat (ulegając pewnym ko
rektom) w badaniach prowadzonych 
przez OBP. Celem głównym tego rodzaju 
badań prowadzonych przez OBP, do któ
rych służy tèn klucz, jest dążność do 
opracowania typologii współczesnej prasy 
polskiej. "* 

17 października — odbyła się w OBP 
dyskusja, zorganizowana przez Pracow
nię Ekonomiczną, nad projektem ujedno
licenia sprawozdawczości statystycznej 
wydawnictw prasowych, opracowanym 
przez dra J. S t e c z k o w s k i e g o i dra 
K. Z a j ą c a . Projekt przedstawiony 
przez autorów zakłada ujednolicenie 
przez statystykę wydawniczą szeregu 
wskaźników wydawniczych i kolportażo
wych w ujęciu analitycznym. 

26 listopada — odbyło się w Warsza
wie seminarium, zgodnie z zaleceniem 
Rady Naukowej OBP, by w miarę moż
ności przeprowadzać badania wspólnie 
z Biurem Studiów i Oceny Programu PR, 
bądź wykorzystywać wzajemnie materia
ły; w seminarium udział wzięli przedsta
wiciele: Instytutu Socjologii i Filozofii 
PAN, Ośrodka Badania Opinii Publicz
nej, Biura Studiów i Oceny Programu PR 
oraz Ośrodka Badań Prasoznawczych 
(T. Reguła i J. Adolf). Seminarium po
święcone było zagadnieniu ujednolicenia 
kategorii demograficzno-społecznych (jak 
np. wykształcenie, zawód itp.) w bada
niach ankietowych. Referat na ten temat 
wygłosiła przedstawicielka OBP, T. R e 
g u ł a . Po dyskusji uchwalono wniosek 
w sprawie powołania zespołu, który 
opracuje szczegółowy projekt ujednolice
nia kategorii; w skład tego zespołu wej
dzie też m. in. przedstawiciel OBP. 

W dniach 7—10 grudnia odbyło się 
w Harrachowie (CSRS) III Czechosło-
wacko-Polskie Sympozjum Prasoznawcze, 
w którym wzięli udział m. in. pracowni
cy Ośrodka Badań Prasoznawczych. Spra
wozdanie z tego sympozjum zamieszczone 
zostało oddzielnie w tym numerze. 

SPOTKANIA Z REDAKCJAMI 

Kierownictwo OBP oraz redakcji Ze
szytów Prasoznawczych wystąpiło w ro
ku 1964 z inicjatywą organizowania 
spotkań z kierownictwami wydawnictw 

prasowych oraz redakcji pism wydawa
nych przez RSW „Prasa". Celem takich 
spotkań, które w tym roku zostały zapo
czątkowane i będą kontynuowane w ro
ku 1965, jest możliwie dokładne poznanie 
potrzeb wydawnictw oraz redakcji i do
stosowanie do nich — w miarę możno
ści — planów badawczych OBP oraz pro
filu kwartalnika Zeszyty Prasoznawcze. 
Pozwala to z jednej strony na wydobycie 
nowych i szczególnie aktualnych proble
mów, z drugiej zaś strony umożliwia 
zorientowanie się kierownictwa OBP — 
w jaki sposób dotychczasowa działalność 
Ośrodka oraz Zeszyty są oceniane i przyj
mowane przez tych, do których w pierw
szym rzędzie są adresowane. W tym też 
celu zostały w drugiej połowie roku ro
zesłane projekty planów OBP na rok 1965 
do wszystkich wydawnictw prasowych 
oraz redakcji pism RSW „Prasa" z pro
śbą o nadsyłanie swych uwag i postula
tów. Nadesłała je większość wydawnictw 
i redakcji. W roku 1964 odbyły się nastę
pujące spotkania: 

10 lipca — w Katowicach z kierownic
twami redakcji Trybuny Robotniczej 
i Wieczoru; w spotkaniu udział wzięli ze 
strony Ośrodka: dyr. I. Tetelowska, red. 
P. Dubiel i mgr W. Pisarek. 

27 października — w Gdańsku z re
dakcjami Głosu Wybrzeża, Wieczoru Wy
brzeża oraz Dziennika Bałtyckiego; z OBP 
uczestniczyli w spotkaniu: dyr. I. Tete
lowska, red. P. Dubiel i dr. J. Maślanka. 

28 października — w Poznaniu z re
dakcjami Gazety Poznańskiej, Głosu 
Wielkopolskiego oraz Expressu Poznań
skiego; z OBP uczestniczyli w spotkaniu: 
dyr. I. Tetelowska, red. P. Dubiel i dr 
J. Maślanka. 

13 listopada — w Łodzi z redakcjami 
Głosu Robotniczego, Dziennika Łódzkie
go i Expressu Ilustrowanego; z OBP 
w spotkaniu udział wzięli: red. P. Dubiel 
i dr J. Maślanka. 

W spotkaniach uczestniczyli, oprócz 
kierownictwa poszczególnych redakcji, 
także dyrektorzy (względnie zastępcy) 
miejscowych wydawnictw prasowych. 

KONTAKTY ZAGRANICZNE 

Goście zagraniczni w OBP 
Kontakty naukowe Ośrodka Badań 

Prasoznawczych z zagranicznymi instytu
cjami prasoznawczymi oraz z osobami in
teresującymi się zagadnieniami praso
znawczymi rozszerzają się z roku na rok. 
OBP gościł szereg osób i delegacji za-
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równo z krajów socjalistycznych, jak 
i kapitalistycznych. Tak więc: 

W dniach 14—15 stycznia — przeby
wał w OBP red. J. S o k o l o v i c z In
stytutu Dziennikarstwa w Belgradzie, 
zapoznając się szczegółowo z działalno
ścią naukową OBP. 

W dniach 21—23 stycznia bawił w OBP 
dr Werner C l a u s , pracownik naukowy 
Wydz. Dziennikarskiego Uniwersytetu 
im. K. Marksa w Lipsku. Gość intereso
wał się zwłaszcza badaniami prowadzo
nymi przez Pracownię Socjologiczną oraz 
Pracownię Teorii i Praktyki Prasy, a tak
że wydawnictwami Ośrodka. 

8 kwietnia — gościł w Ośrodku prof. 
Ithiel d e S o l a P o o l z Wydziału Nauk 
Politycznych Instytutu Technologicznego 
w Massachusetts USA (Massachusetts In
stitute of Technology), interesując się 
pracami badawczymi OBP, w szczególno
ści zaś badaniami nad zawartością prasy. 

17 kwietnia — przebywał w Ośrodku 
J. F. S с h m i d, dyrektor wydawnictwa 
prasy komunistycznej w Wiedniu (Der 
Globus, Zeitungs-, Druck- und Verlags
anstalt, Gesellschaft M. В. Н.), zaznaja
miając się z całokształtem działalności 
Ośrodka. Gościowi towarzyszył Prezes 
RSW „Prasa". 

12 maja — odwiedził Ośrodek prof. 
Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Lille 
i redaktor naczelny czasopisma Nord 
Eclaire — Jean L e r o y , zapoznając się 
z organizacją i badaniami w OBP. 

25 maja — gościli w OBP pracownicy 
naukowi z Instytutu Językoznawstwa 
Czechosłowackiej Akademii Nauk z Pra
gi: Jan P r o u h a i Aleksander S t i c h . 
Interesowali się oni wyłącznie badaniami 
Pracowni Językowej. 

29 maja — przebywali w OBP przed
stawiciele redakcji Kraj Rad. 

1 czerwca — był w OBP prof, dzienni
karstwa z Fordham University (z Nowego 
Jorku) — Edward A. W a l s h , który in
teresował się pracami badawczymi Ośrod
ka, zwłaszcza w zakresie socjologii prasy. 
Przy tej okazji nawiązana została pomię
dzy OBP a uniwersytetem reprezentowa
nym przez prof. Walsha wymiana publi
kacji naukowych. 

3 czerwca — przebywał w OBP dr 
Oliver В а к о ś, socjolog z Uniwersytetu 
im. Komeńskiego w Bratysławie, który 
interesował się szczególnie problemami 
z zakresu kultury masowej. 

4 czerwca — gościli w OBP przedstawi
ciele wydawnictwa prasowego ZENTRAG 
z Berlina (NRD); byli to kierownicy 
wydziałów: planowania i ekonomicznego, 

tow. tow. Werner W i i r z b e r g e r i dr 
Heinz S e i d e l . Goście zapoznali się ze 
strukturą organizacyjną OBP oraz z cie
kawszymi badaniami socjologicznymi, 
ekonomicznymi oraz w zakresie analizy 
zawartości prasy i języka prasy. 

16 października — odbyło się w Ośrod
ku Badań Prasoznawczych spotkanie de
legacji wyższych pracowników partyj
nych Komunistycznej Partii Związku Ra
dzieckiego z dyrekcją Krakowskiego Wy
dawnictwa Prasowego oraz pracownika
mi OBP. W skład delegacji radzieckiej 
wchodzili tow. tow. L. M. L a n c m a n — 
sekretarz КС Komunistycznej Partii 
Estonii, W. M. P ł o t k o w s k i j — z-ca 
redaktora naczelnego pisma Komunist, 
N. A. Ł o m a k i n — z-ca redaktora na
czelnego pisma Partyjnaja Zizn, W. M. 
M a t w i e j e w — z-ca kierownika Wy
działu Ideologicznego КС Komunistycz
nej Partii Białorusi, A. D. I w a c h n i e n -
k o redaktor naczelny pisma Prawda 
Vostoka, organu КС Komunistycznej Par
tii Uzbekistanu, N. S. P i e n k i n — re
daktor naczelny naczelnej redakcji Lite
ratury Pięknej Komitetu do Spraw Prasy 
przy Radzie Ministrów ZSRR, H. F. 
Z m i e r e n i e c k a j a — przewodnicząca 
Państwowego Komitetu do Spraw Prasy 
przy Radzie Ministrów Mołdawskiej SRR 
F. S. C h a d u s z y n — pracownik Wy
działu Ideologicznego КС KPZR. Dele
gacji towarzyszyli: III sekretarz Ambasa
dy ZSRR w Polsce, tow. Stanisław M i-
n а к o w, instruktor Biura Prasy КС 
PZPR — Jerzy S o l e c k i oraz instruktor 
Wydziału Kultury КС PZPR — tow. Wi
told S k r a b a l a k . 

Podczas spotkania dyr. OBP Irena Te-
telowska zapoznała gości ze strukturą 
organizacyjną i działalnością naukową 
Ośrodka, zaś dyr. Jerzy Koszałek — 
z działalnością wydawniczą Krakowskie
go Wydawnictwa Prasowego. 

5 listopada odwiedził Ośrodek red. 
Anatol E. P o l i a k o w z Agencji 
NOWOSTI w Moskwie, zapoznając się 
z całokształtem działalności Ośrodka. 

Wyjazdy zagraniczne 

W dniach od 27 listopada do 6 grudnia 
1964 r. przebywali w Bratysławie na za
proszenie tamtejszego Instytutu Dzienni
karstwa (Novinarski Studijny Ustav) 
przedstawiciele OBP z Pracowni Socjo
logii Prasy — Teresa R e g u ł a i Jacek 
A d o l f i podczas swego pobytu wzięli 
udział w badaniach nad czytelnictwem 
bratysławskiego dziennika Smena w okrę
gu Trnava pod Bratysławą. 
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Prasa, radio i telewizja w planie i budżecie na 1965 r. 

Środkom masowej informacji poświę
ciła jedno ze swych posiedzeń (24 XI 
1964) sejmowa Komisja Kultury i Sztuki 
rozpatrując projekt Narodowego Planu 
Gospodarczego i budżetu państwa na 1965 
w częściach dotyczących radia i telewi
zji, RSW „Prasy" oraz PAP. 

Radio i telewizja. Projekt planu przed
stawił Włodzimierz S o k o r s k i , prze
wodniczący Komitetu do spraw Radia 
i Telewizji. Plan przewiduje wzrost ilości 
abonentów radiowych o 93 tys. i telewi
zyjnych o 400 tys. Nadwyżka wpływów 
z tytułu opłat abonamentowych nad 
wszystkimi wydatkami radia i telewizji 
łącznie z inwestycjami i opłatami za 
emisję programu wyniesie prawie 1 mi
liard zł. Telewizja daje już obecnie i da
wać będzie w przyszłości większe docho
dy niż radio. 

Plan przewiduje stosunkowo, mały 
przyrost czasu emisji: w radio 
o 1.024 godz. i w telewizji o 74 godziny. 
Nie przewiduje się też poważniejszych 
zmian w profilu programów radiowych 
z wyjątkiem zasadniczej zmiany progra
mu Warszawa III na falach ultrakrót
kich, który stanie się wybitnie rozrywko
wy. Wiąże się to z planowanym w naj
bliższych latach wzrostem sprzedaży ra
dioodbiorników z zakresem fal ultrakrót
kich. W programie telewizyjnym dążyć 
się będzie do zwiększenia udziału pro
gramu artystyczno-rozrywkowego (w mia
rę możliwości stwarzanych przez środki 
budżetowe). Będzie też nadawany tele
wizyjny kurs dla maturzystów. 

Budżet Komitetu d/s Radia i Telewizji 
jest w tym roku wyższy od zeszłorocz
nego o 10,8%. Wzrost wydatków spowo
dowany jest głównie wzrostem opłat za 
emisję programu. Ale przewidziane jest 
także zwiększenie środków na fundusz 
honorary jny. 

Limit inwestycyjny wynosi 109,2 min 
złotych, z czego przeszło połowę przezna

cza się na budowę centralnego ośrodka 
radiowo-telewizyjnego w Warszawie. 

W dyskusji zwracano między innymi 
uwagę na to, że: 

— ilościowy wzrost programu telewi
zyjnego nie idzie w parze z życzeniami 
telewidzów, którzy chcieliby oglądać 
więcej audycji artysty czno-rozrywko-
wych, na co z kolei brak odpowiednio 
większych środków finansowych (pos. 
M. Kubicki); 

— przed radiem i telewizją stają zwię
kszone zadania związane z uroczysto
ściami 20-lecia powrotu ziem zachod
nich i północnych oraz wyborami do Sej
mu i rad narodowych, co wymagałoby 
zabezpieczenia odpowiedniego czasu 
w programie, a także niezbędnych środ
ków (pos. M. Kubicki); 

— poziom audycji uległ poprawie, ale 
ujemnym zjawiskiem jest nadal niewielki 
udział ośrodków terenowych w central
nym programie telewizyjnym (pos. M. Ku
bicki); 

— wydaje się celowe zrównanie 
w 1965 r. opłat abonamentowych za ra
dio w mieście i na wsi (co w istocie na
stąpiło z początkiem br. — przyp. red.), 
(pos. M. Kubicki); 

— nie obserwuje się wyraźnej popra
wy jakości odbiorników radiowych i te
lewizyjnych. Brak na rynku baterii do 
odbiorników turystycznych (pos. St. Ka
liszewski); 

— telewizja powinna podjąć audycje 
szkoleniowe, które dopomogłyby kobie
tom w zdobywaniu kwalifikacji zawodo
wych (pos. W. Fëgler). 

RSW „Prasa". Projekt planu i budże
tu przedstawił wiceprezes Zarządu Głów
nego Edmund K r ó l . Główną trudno
ścią, występującą na rynku czytelniczym, 
jest dysproporcja pomiędzy nakładami 
prasy a zapotrzebowaniem na nią. Wy-



124 INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

nika to z niedostatecznego przyrostu 
przydziałów papieru na gazety i czaso
pisma. 

Do niedawna odczuwało się przede 
wszystkim deficyt czasopism. W 1964 r. 
wystąpił w całym kraju dynamiczny 
wzrost zapotrzebowania na prasę codzien
ną. Przydział papieru na 1965 r. nie po
zwoli na zaspokojenie w całości zapo
trzebowania na gazety i czasopisma. 
W związku z tym podjęto decyzję o prze
znaczeniu całego wzrostu przydziału pa
pieru na podniesienie nakładu dzienni
ków. Celem wygospodarowania dodat
kowych ilości papieru na podniesienie 
nakładów prasy codziennej postanowiono 
też zmniejszyć ilość ogłoszeń i dążyć do 
ograniczenia strat papieru w czasie 
druku. 

Mimo tych wszystkich zabiegów przy
rost nakładów prasy będzie wyprzedzany 
przez przyrost ludności i potencjalnych 
czytelników. 

Nakłady inwestycyjne w 1965 r. wy
niosą 57,6 min zł, z czego 38,3 min zł na 
zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i in
wentarza (import maszyn poligraficz
nych i sprzętu teletechnicznego — 
23,8 min). 

O sprawach przemysłu poligraficznego 
mówił członek Żarz. Gł. RSW „Prasa" 
Leon G o 11 i b, stwierdzając, że uczy
niono w tej dziedzinie znaczny postęp 
i dokonywana rozbudowa poligrafii wy
przedzi nawet potrzeby produkcji cza
sopism i gazet limitowanych przydzia
łami papieru. 

W dyskusji zwracano między innymi 
uwagę na to, że: 

— sytuacja w dziedzinie czytelnictwa 
prasy jest bardzo trudna. Wskutek roz
woju oświaty, urbanizacji oraz przyrostu 
ludności — kryzys papierowy pogłębia 
się i Komisja powinna poczynić starania 
by przyszła 5-latka wniosła w tym za
kresie zmiany na lepsze (pos. H. Koro-
tyński) ; 

— przyznanie przez RSW „Prasa" 
pierwszeństwa wzrostu nakładów gaze
tom należy uznać za słuszne, ale plano
wany wzrost może być trudny do zreali
zowania, gdyż przemysł papierniczy nie 
wywiązuje się z ustalonych dostaw pa
pieru (pos. H. Korotyński); 

— drukarnie podległe Ministerstwu 
Kultury i Sztuki traktują potrzeby prasy 
jako drugorzędne. Byłoby celowe ponow
ne przedyskutowanie projektu przejęcia 
przez RSW „Prasa" tych drukarń, które 
głównie lub wyłącznie drukują gazety 
i czasopisma, a znajdują się w gestii Mi

nisterstwa Kultury i Sztuki (pos. H. Ko
rotyński); 

— mały format, mała objętość i zła 
jakość druku gazet wojewódzkich przy 
tej samej cenie, za jaką można kupić 
Trybunę Ludu wywołują słuszne nieza
dowolenie odbiorcy. Wydaje się celowe 
zróżnicowanie cen gazet prowincjonal
nych, jeśli nie można zwiększyć ich for
matu i objętości (pis. W. Późny); 

— wobec dysproporcji pomiędzy zapo
trzebowaniem na prasę a możliwościami 
zaspokojenia, wydaje się słuszne wystą
pienie z dezyderatem postulującym po
prawę sytuacji w tej dziedzinie (pos. 
R. Hajduk). Komisja przyjęła ten ostatni 
wniosek. 

Polska Agencja Prasowa. Projekt pla
nu i budżetu przedstawił prezes Agen
cji — Michał H o f m a n . Zamierzeniem 
PAP jest w tym roku dalsza poprawa 
poziomu i szybkości informacji oraz roz
wój informacji problemowej, a także 
podniesienie poziomu techniki odbioru 
informacji. 

Po dyskusji Komisja uchwaliła, jako 
dezyderat pod adresem Prezesa Rady Mi
nistrów, przyznanie PAP prawa posia
dania funduszu socjalnego, co zrównało
by pracowników PAP z pracownikami 
innych redakcji. 

* 

Podczas obrad sejmowej Komisji Ko
munikacji i Łączności (na jesiennej sesji 
Sejmu) minister Łączności, Zygmunt 
M o s k w a , powiedział m. in., że dzięki 
dalszemu rozwojowi urządzeń nadaw
czych radia i telewizji, w końcu roku 
70% terytorium kraju pokryte zostanie 
programem telewizyjnym, który będzie 
mogło odbierać 85% ludności. (W końcu 
1964 odpowiednio: 63% powierzchni kra
ju i 77% ludności). 

Przewiduje się również, że ilość abo
nentów radia osiągnie 5.860 tys., a tele
wizji — dojdzie do 2.060 tys. Realizacja 
tych zamierzeń sprawi, że w końcu 1965 
na 100 mieszkańców będziemy mieli 6,5 
abonentów telewizji, a 18,5 abonentów 
radia. Przy wysokiej już gęstości sieci 
radioabonentów w miastach (24,5 na 100 
mieszkańców), należy większą uwagę po
święcić obecnie radiofonizacji na wsi, 
gdzie wskaźnik jest jeszcze niski: 12,6 
abonentów na 100 mieszkańców. Koniecz
ne jest zwrócenie większej uwagi na roz
budowę i poprawę usług zaplecza na
prawczego radiofonii oraz uaktywnienie 
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dystrybucji odbiorników radiowych przez 
handel. 

Opłaty radiofoniczne i telewizyjne sta
nowią najpoważniejszą pozycję po stro
nie dochodów resortu łączności: prawie 
1,6 miliarda zł. W tym roku spodziewany 
jest wzrost tej pozycji dochodów o pra
wie 200 milionów zł. 

To tytuł wystawy z jaką wystąpił kra
kowski Dziennik Polski w okresie swego 
jubileuszu. Niezmiernie czytelna ekspo
zycja (wg projektu J. Napieracza), skła
dająca się z kilku samodzielnych działów 
(Historia Dziennika Polskiego, Dziennik 
organizatorem, Związki z Krakowem, 
Przyjaciele, My, Ściśle poufne, Pamiątki 
jubileuszowe), choć w dużym skrócie, 
ukazała najistotniejsze momenty z dzie
jów pisma, zilustrowała najważniejsze 
inicjatywy zespołu dziennikarskiego, któ
ry w okresie swego 20-lecia był nie tylko 
informatorem i popularyzatorem proble
matyki swego środowiska, ale i organiza
torem szeregu przedsięwzięć. Plony pisma 
na tej niwie w mijającym 20-leciu są 
imponujące. Wyrazem tego liczne, oko
licznościowe adresy władz państwowych, 
miejskich, partyjnych, listy od czytelni
ków, które wpłynęły na ręce kierownic
twa redakcji, wreszcie odznaczenie Dzien
nika Polskiego Złotą Odznaką m. Kra
kowa. O tej właśnie roli pisma pisał 
w czołowym artykule numeru jubileuszo
wego przew. Prez. RN m. Krakowa Zbi
gniew Skolicki. 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż 
Dziennik Polski kilkakrotnie podejmował 
prasowe batalie o odzyskanie tzw. skar
bów kanadyjskich i zwrócenie ich pra
wowitym właścicielom, przeprowadził 
wielką ankietę i łańcuch prasowy na 
przebudowę Rynku krakowskiego (począ
tek 25 II 1962). Z inicjatywy i przy 
współpracy pisma powołano da życia 
Klub Miłośników Teatru (styczeń 1962), 
jedną z nielicznych tego typu organizacji 
w kraju i wykazującą dziś ożywioną 
działalność także w środowisku robotni
czym i wiejskim. Od kilku lat wespół 
z WKZZ Dziennik przeprowadza konkurs 
na „Najkulturalniejszy zakład", „Najulu-
bieńszego aktora" i in. Tarnowski oddział 
redakcji w ramach akcji „Plastyka bliżej 
widza" od lat nagradza artystów szeroko 
upowszechniających sztukę plastyczną. 
(Uzupełnieniem „prasoznawczej" ekspo
zycji jest wystawa prac laureatów Dzien-

* 
Na posiedzeniu Komisji przedstawiono 

również plan działalności CZUPiK 
w 1965 r. Przewiduje się wzrost obrotów 
„Ruchu" o 9,4%, przy wzroście sieci „Ru
chu" o 2 tys. punktów sprzedaży, z czego 
1500 na wsi. (fc) 

nika: Juliana Grabowskiego, Bolesława 
Książka i Henryka Wójcika). W okresie 
trwania jubileuszu Dziennik wystąpił 
z nową akcją społeczną: budowy w czy
nie społecznym wielkiej hali widowisko
wej w Krakowie. Już w pierwszych 
dniach trwania tej akcji spotkała się 
ona z wielkim zainteresowaniem czytel
ników i miejscowych władz. Oto tylko 
niektóre z wielu przedsięwzięć Dziennika 
z ostatnich lat. 

Obok eksponatów ukazujących związki 
pisma z Krakowem, jego rolę organiza
torską w tym środowisku, jest też wiele 
przedstawiających dzieje pisma. 

* 

Pierwszy numer Dziennika (pt. Dzien
nik Krakowski) ukazał się 24 stycznia 
1945 (pod właściwym tytułem: 4 II), 
a więc w niespełna tydzień po oswobo
dzeniu Krakowa. Pierwsi kierownicy 
pisma (J. Frühling, J. Putrament, St. W. 
Balicki), mimo trwającego jeszcze okresu 
wojny, wykorzystując przekazane przez 
władze państwowe środki techniczne 
(gmach wraz z urządzeniami b. IKC), 
a przede wszystkich entuzjazm miejsco
wych i przebywających w Krakowie cza
sowo dziennikarzy, twórców kultury 
i nauki, w ciągu kilku tygodni zdołali 
stworzyć potężny warsztat redakcyjno-
wydawniczy, który jeszcze dziś musi 
nam imponować. O założeniach progra-
mowo-wydawniczych pisał obszernie 
w tym miejscu jeden z organizatorów 
pisma i długoletni jego redaktor naczel
ny, dziś dyrektor generalny Ministerstwa 
Kultury i Sztuki — Stanisław Witold Ba
licki.*) W tej notatce ograniczę się tylko 
do podania kilku ciekawostek natury 
techniczno-redakcyjnej, odnoszących się 
do pierwszego okresu pisma. Specjalno
ścią Dziennika w tym okresie były mniej 
lub bardziej autonomiczne dodatki. Do 

*) zob. Zeszyty Prasoznawcze 1964, nr 3 

„20 lat z Krakowem ' 
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końca marca było ich 9, wymieniam 
w porządku chronologicznym: 

LITERATURA I SZTUKA — tygodnik, 
od nru 1 (4 II); paginowany łącznie z pi
smem macierzystym, dodawany do nru 
niedzielnego; kier.: St. W. Balicki. 

ILUSTRACJA POLSKA — tygodnik, 
od 15 nru (18 II); oddzielnie numerowa
ny, wykonywany rotograwiurą w Dru
karni Narodowej; 

ZEW. Pismo młodzieży. Według zapo
wiedzi: „autonomiczne wydawnictwo 
w obrębie Dziennika Polskiego pod re
dakcją zespołu młodych". Ukazał się tyl
ko 1 nr (18 II). Tematykę jego podejmuje 
wkrótce 

WALKA. Tygodnik literacko-społeczny 
młodych; od nru 25; paginowany łącznie 
z podstawowym wydaniem; kier.: A. Wło
dek; 

NAUKA I WIEDZA — od nru 36; nie
regularnie, w zasadzie w 2-tygodniowym 
odstępie, bez oddzielnej numeracji i pa
ginacji; 

OŚWIATA I WYCHOWANIE — od 
nru 44, dwutygodnik, paginowany łącznie 
z wydaniem podstawowym; 

ŻYCIE GOSPODARCZE — od nru 55, 
nieregularnie, paginowane łącznie z wy
daniem podstawowym; 

GAZETA DZIECI, od nru 56, druk. na 
rotograwiurze; 

LAJKONIK, satyryczno-humorystycz-
ny, od nru 36. 

Jedne z tych dodatków szybko upa
dały (Zew), inne dawały początek samo
dzielnym pismom, lub innym autono
micznym dodatkom. Ilustracja Polska 
ustępuje miejsca Przekrojowi, Walka — 
Młodej Rzeczypospolitej (1 nr ukazał się 
z datą 9—15 czerwca 1946); z Literatury 
i Sztuki wykształcił się Dziennik Lite
racki. Każdy z tych dodatków — jako 
wydawnictwo autonomiczne — wyma
gałby oddzielnych, szczegółowych opra
cowań monograficznych, ukazujących ich 
istotną rolę w kształtowaniu nowych sto
sunków społecznych i nowej socjalistycz
nej kultury. Niestety, jak dotąd, opraco
waniem takim poszczycić się może tylko 
Młoda Rzeczpospolita. 

Inne efektywne osiągnięcia zespołu 
redakcyjnego to liczne numery specjalne 
(np. poświęcony Śląskowi Opolskiemu — 
nr 43 z 18 III), to wreszcie wprowadzenie 
na łamy Dziennika i jego dodatków naj
przedniejszych nazwisk ze świata litera
tury, nauki i publicystyki. Oblicza się, iż 
w okresie 20-lecia na łamach pisma wy
stąpiło około 600—700 twórców naszej 
literatury i kultury. Już od pierwszego 
numeru pismo podjęło tematykę popula
ryzacji i wyjaśniania założeń politycz

nych sformułowanych w podstawowym 
akcie konstytucyjnym — Manifeście Lip
cowym PKWN (m. in. ankieta: „Czołowi 
przedstawiciele naszego społeczeństwa 
o nowej rzeczywistości", Dz. Pol. nr 3). 
Tematyka wojny, martyrologii ustępuje 
na łamach Dziennika materiałowi infor
macyjnemu o odradzającym się życiu pań-
stwowo-gospodarczym (rubryka „Wzdłuż 
i wszerz Polski"). Zjawia się publicystyka 
podejmująca problematykę nowych ide
ałów wychowawczych, ale też zwalcza
jąca fałszywe postawy ukształtowane 
dawniej, a szczególnie w okresie okupacji 
(cykl B. Brzezińskiego — Proszę o przy
jemny wyraz twarzy. Państwo nowodul-
scy" od nru 32 inspirowany przez J. Pu
tramenta, czy publicystyka W. Zechen-
tera pod wspólnym nadtytułem „Sądźmy 
sami siebie"). 

Oto przykładowo podano niektóre tyl
ko przedsięwzięcia zespołu redakcyjno-
wydawniczego realizującego słowa za
warte w odredakcyjnym programie skre
ślonym przez P(utramenta): „...Jednym 
z czołowych zadań naszego dziennika jest 
ukazanie polskiemu czytelnikowi praw
dziwej, nie zakłamanej rzeczywistości. 
Drugim zadaniem jest ukazanie tego do
robku, który zdobyło nasze państwo na 
ziemiach Lubelszczyzny, Rzeszowskiego, 
Białostockiego. (...) Nie gonimy za sen
sacją, nie mamy na celu zysków. Jeśli 
przez obiektywną informację zdołamy 
wyjaśnić zagmatwaną rzeczywistość dnia 
dzisiejszego, jeśli dopomożemy Państwu 
i narodowi w dźwignięciu się z okupacji 
do nowej, lepszej, silniejszej Polski — 
będzie to dla nas największy zaszczyt. 
Uznamy wówczas, że zasłużyliśmy na 
zaszczytny tytuł, który dziś przyjmuje
my". 

* 
Z okazji jubileuszu ukazało się kilka 

okolicznościowych wydawnictw. Do naj
ciekawszych z nich należy fototypiczne 
wydanie w pomniejszeniu 1 nru Dzien
nika Polskiego. Numer jubileuszowy, 
który ukazał się w zwiększonej objętości 
zawierał uwagi i refleksje dawnych kie
rowników pisma; zespół redakcyjny zre
dagował numer „wewnętrzny", ukazujący 
z humorem stosunki redakcyjne. Specjal
ny numer (pierwsza strona tłoczona farbą 
złotą) ofiarowali redakcji drukarze — me-
tramparze związani z pismem od lat: 
J. Kotlarczyk, K. Krzak i J. Mach. Przy 
współpracy Biura Wystaw Artystycznych 
ukazał się również katalog wystawy, na 
marginesie której skreśliliśmy powyższe 
uwagi. 

Sylwester Dziki 
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Kurs archiwistów prasowych w Warszawie 

Ośrodek Dziennikarstwa przy Stowa
rzyszeniu Dziennikarzy Polskich w War
szawie zorganizował w dniach 10—28 pa
ździernika 1964 r. serię wykładów, semi
nariów i dyskusji zbiorowych (tzw. pa
neli) dla archiwistów, dokumentalistów 
i bibliotekarzy redakcyjnych. Była to 
pierwsza impreza mająca podnieść kwa
lifikacje fachowe około 40 uczestników 
kursu, zarówno z pism stołecznych, jak 
i prowincjonalnych. 

Impreza ta była tym potrzebniejsza, 
że — jak okazało się w dyskusji z uczest
nikami kursu — kierownicy redakcji za
równo prasy codziennej, jak i czaso
pism — nie orientują się ani w treści ani 
w następstwach zarządzenia Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych z 17 
maja 1962 r. (opublikowanego m. in. w Ze
szytach Prasoznawczych, 1962, nr 4) o or
ganizacji składnic akt zarówno wydaw
nictw prasowych, jak i poszczególnych 
redakcji. Potoczne rozumienie „archiwum 
prasowego" ciągle obraca się w ramach 
dawnej praktyki, niezabezpieczającej do
kumentacji redakcyjnej dla przyszłych 
badań prasoznawczych, zwłaszcza ekono
micznych, historycznych, prawno-praso-
wych itp. 

Kurs trwał 12 dni, uczestnicy brali 
udział w dwurazowych zajęciach każ
dego dnia; poza tym umożliwiono im kon
takt z przedstawicielami prasy stołecznej, 
przedyskutowanie z nimi kilku zasadni
czych zagadnień, jak służba fotograficz-
no-prasowa, organizacja biura wycinko
wego, zagraniczne archiwa prasowe. 
Wreszcie przeprowadzono także zbiorowe 
zwiedzanie największych redakcji war
szawskich. Organizacja zajęć stała na 
wysokim poziomie; tematyka była poda
na przez najlepszych znawców przed
miotu zarówno od strony teoretycznej, 
jak i praktycznej. 

Zagadnienia wprowadzające do archi-
woznawstwa omówiła mgr Karolina R o-
s t o c k a i dr Hanna M a c i e j o w s k a , 
obie z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań
stwowych. Następnie dr Marian T y r o-
w i с z z Krakowa przedstawił podstawo

we wiadomości z źródłoznawstwa ogól
nego i aktualne zadania archiwistów re
dakcyjnych i wytyczne dla pracy doku
mentalistów prasowych. 

Również zagadnieniom teoretycznym 
i praktycznym bibliotekarstwa i biblio
grafii jako wprowadzenia do organizacji 
bibliotek przyredakcyjnych — poświęco
no sporo czasu na kursie; omówiły tę 
tematykę dr Maria D e m b o w s k a i dr 
Jadwiga J a n k o w s k a , w znacznym 
stopniu koncentrując uwagę na wiado
mościach mogących mieć praktyczne zna
czenie dla dokumentalistów i biblioteka
rzy w redakcjach. 

Pewną ilość godzin zarezerwowano na 
kwestie odleglejsze od pracy archiwi
stów redakcyjnych, ale stanowiące uzu
pełnienie ogólnej wiedzy pomocniczego 
aktywu redakcyjnego (psychologia pracy, 
przegląd obecnej prasy polskiej, zagad
nienia polityki międzynarodowej itp.) 
Niewątpliwie dużą korzyść przyniosły 
członkom tego aktywu bezpośrednie kon
takty z warsztatem dziennikarskim i ar
chiwami Polskiej Agencji Prasowej, Cen
tralnego Archiwum Fotograficznego, Do
kumentacji Prasowej i in. 

Przed uczestnikami kursu, w związku 
z poruszanymi z konieczności w wielkim 
skrócie zagadnieniami teoretycznymi 
i praktycznymi — wyłoniła się koncepcja 
dłuższego i systematycznego przeszkole
nia drogą wykładów, ćwiczeń i samo
dzielnych prac specjalnych, które mo
głyby stanowić podstawę do wydania 
dyplomów kwalifikowanych sił archiwów 
i ośrodków dokumentacyjnych w redak
cjach. 

Niewątpliwie zainicjują organizację te
go rodzaju studiów czynniki zaintereso
wane poziomem fachowym pomocniczej 
służby redakcyjnej, a więc wydawnictwa 
prasowe, Ośrodek Dziennikarstwa przy 
SDP, Ośrodek Badań Prasoznawczych — 
przy współudziale Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych i kół nauko
wych, zwłaszcza Uniwersytetu Toruń
skiego jako jedynego kształcącego nauko
wo archiwistów, (t) 
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POLSKA 

Centralna rozgłośnia 
radiowo-telewizyjna 

Budowana w Warszawie centralna rozgło
śnia radiowo-telewizyjna będzie największą 
w Polsce i jedną z największych w Europie. 
Powstaje ona w rejonie ul. Woronicza i skła
dać się będzie z kilku bloków o ogólnej ku
baturze 364 tys. m3. Posiadać będzie 15 studiów 
radiowych i 5 telewizyjnych przystosowanych 
do nadawania programów teatralnych, estrado
wych, muzycznych, publicystycznych. Ukoń
czenie budowy przewidywane jest na rok 
1970. (b) 

Współpraca międzynarodowa 
Polskie radio i telewizja prowadzą wy

mianę audycji i programów z 108 radiofo
niami w 58 krajach, z 40 organizacjami tele
wizyjnymi i kilku organizacjami międzynaro
dowymi, (b) 

20 lat PKF 
W listopadzie 1944 ukazała się pierwsza kro

nika filmowa. Jej redaktorem był Jerzy Bos-
sak, autorami zdjęć — Stanisław Wohl, Włady
sław i Adolf Forbertowie, Olgierd Smucewicz 
i operator radziecki Eugeniusz Jefimow, mon
tażystami — Aleksander Ford i Ludmiła Nie
krasowa. 

Regularna cotygodniowa kronika ukazy
wała się od końca 1945. W ciągu 20 lat uka
zało się ok. 1400 numerów kroniki (w 7 ostat
nich latach ukazują się 2 wydania tygod
niowo). 

Zespół PKF składa się z sześcioosobowej 
redakcji (same kobiety), 15 operatorów, 2 ko
mentatorów, 2 autorów ilustracji muzycznej, 
2 montażystów i spikera. 

PKF prowadzi wymianę materiałów z 40 
kronikami i filmami zagranicznymi z ponad 
30 krajów, (b) 

Wystawa drukarska 
W październiku ub. r. drukarze krakowscy 

zorganizowali interesującą wystawę celem za
znajomienia społeczeństwa z technikami pro
dukcji drukarskiej, z historią drukarstwa kra
kowskiego, będącego kolebką drukarstwa pol
skiego, z historią organizacji drukarzy kra
kowskich. Sądząc po ilości zwiedzających, 
w tym licznych grup młodzieży szkolnej, przy
gotowanie wystawy było inicjatywą bardzo 

pożyteczną. Zgromadzono na niej wiele eks
ponatów obrazujących kunszt sztuki drukar
skiej. Ze szczególnym zainteresowaniem oglą
dali zwiedzający stoiska przedstawiające po
szczególne techniki drukarskie, słuchając przy 
tym objaśnień organizatorów wystawy. 

Z okazji wystawy ukazał się opracowany 
przez Mariana Piekarskiego „Krótki zarys hi
storii drukarstwa krakowskiego" wraz z za
proszeniem pięknie wydrukowanym na czer
panym papierze przez uczniów Technikum Po-
ligraficzno-Księgarskiego w Krakowie, (fc) 

MIĘDZYNARODOWE 

TV w świecie 
W ubiegłym roku, według danych UNESCO, 

największą ilość telewizorów posiadano w Sta
nach Zjednoczonych — 62 miliony, następnie 
w Japonii — 14 min. Na dalszych, kolejnych 
miejscach są: Wielka Brytania, ZSRR, NRF, 
Kanada, Francja, Włochy. 

Z siedmiu krajów objętych siecią Inter-
wizji najwięcej telewizorów posiadano w ZSRR 
(12 min), w NRD (ponad 2,5 min), w CSRS 
(ponad 1,7 min), w Polsce (ok. 1,6 min), na 
Węgrzech (500 tys.), w Rumunii (ponad 110 tys.) 
i Bułgarii (100 tys.). (b) 

Najlepsza fotografia prasowa 64 
Po raz dziesiąty przyznano nagrody w roku 

1964 w corocznym światowym konkursie na 
najlepszą fotografię prasową. Inicjatorem tego 
konkursu było przed 10 laty Holenderskie Sto
warzyszenie Fotoreporterów, które w roku 1955 
zorganizowało w Amsterdamie Międzynarodo
wą Wystawę Fotografii Prasowej. Przed 10 laty 
na tej wystawie znalazło się 400 fotogramów 
z 6 krajów. W roku 1964 jury konkursu mu
siało ocenić przeszło 2200 prac z 50 krajów. 

Pierwszą nagrodę w roku 1964 (1250 dola
rów) zdobył Donald McCullin, angielski fotore
porter współpracujący z zachodniemieckim 
Quickiem za fotogram związany tematycznie 
z tragicznymi wydarzeniami na Cyprze, (wp) 

Amerykańskie seminaria 
Przeszło 50 dziennikarzy z 12 krajów Afryki 

korzystało z dwóch seminariów prowadzonych 
przez czteroosobowy zespół specjalistów z USA, 
w którego skład wchodzili: dr S. Head z In
stytutu Amerykańsko-Afrykańskiego, J. Stroh-
meyer z Betlehem Glob-Times, D. H. Webster 
z telewizji oraz E. Dunbar z Looka. Opiekę 
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nad seminariami sprawował Instytut Amery-
kańsko-Afrykański przy finansowej pomocy 
Departamentu Stanu. 

Pierwsze seminarium, dla dziennikarzy 
wschodnioafrykańskich, odbyło się w lutym 
1964 roku w Nairobi (Kenia). Uczestniczyły 
w nim 32 osoby reprezentujące prasę 7 krajów. 
Drugie, dla dziennikarzy zachodnioafrykań-
skich, zorganizowano we Freetown (Sierra 
Leone) z udziałem 20 słuchaczy z 5 krajów. 

Program seminariów obejmował m. in.: pi
sanie wiadomości i korespondencji, redagowa
nie tekstów, prawo prasowe, etykę oraz zagad
nienia pracy fotoreportera, (wp) 

Hegemonia kina 
Rozwój wszystkich środków przekazu z wy

jątkiem prasy codziennej był w ubiegłym 
dziesięcioleciu szybszy, aniżeli przyrost lud
ności. Wynika to z raportu UNESCO „World 
Communications". 

Według raportu, przodujące miejsce w świe
cie, mimo gwałtownego rozwoju telewizji, zaj
muje wciąż jeszcze kino. Najrzadziej, bo mniej 
niż jeden raz w roku chodzą do kina mie
szkańcy większości państw afrykańskich, naj
częściej mieszkańcy Związku Radzieckiego — 
przeciętnie 18 razy w roku. 

Popularność telewizji bije rekordy w USA — 
gdzie 94 proc. mieszkań posiada telewizory. 
Do niedawna jeszcze Stany Zjednoczone po
siadały więcej niż połowę wszystkich odbior
ników telewizyjnych na świecie, obecnie po 
raz pierwszy połowa telewizorów znajduje się 
poza granicami USA. 

Prym w dziedzinie rozpowszechnienia prasy 
codziennej utrzymuje Wielka Brytania. Na 
100 mieszkańców przypada tam 51 egzempla
rzy gazet. Najmniejsze rozpowszechnienie 
"rasy notuje się w Afryce, (kam) 

karskich oraz wydawcy z USA i NRF. Pracą 
Instytutu kieruje redaktor naczelny dzien
nika Die Welt, Hans Wallenberg, berlińczyk 
z amerykańskim obywatelstwem. W pierw
szych kursach wzięli udział dziennikarze z Ke
nii, Mauretanii, Nigerii i Zachodniego Kame
runu, (wp) 

CHINY 

4,5 miliona głośników 
W Chinach Ludowych następuje olbrzymi 

rozwój radiofonii. Z końcem 1960 r. 11.124 ra
diostacje w rolniczych regionach kraju nada
wały program za pośrednictwem 4,5 miliona 
głośników. Jeden typ radiowęzła, wyposażo
nego we własne studio, połączony jest prze
wodami z głośnikami umieszczonymi na wiej
skich placach, w halach targowych, na polach 
ryżowych i w domach mieszkańców. Jedna 
taka stacja średnio obsługuje 400 głośników. 
Drugi typ — to radiowęzeł ruchomy, składa
jący się z odbiornika odbierającego program 
stołeczny lub lokalny i zespołu głośników. 
W wielkich rolniczych prowincjach Kwan-
tung i Hailukiang zradiofonizowano 84 proc. 
rolniczych komun. Radio traktowane jest jako 
jeden z najważniejszych środków mobilizowa
nia obywateli do wysiłków produkcyjnych 
i podnoszenia ich poziomu politycznego. Rów
nocześnie jest ważnym czynnikiem procesu 
modernizacji wsi chińskiej. Chińscy przywódcy 
i działacze mają niemal codzienny kontakt 
z mikrofonem. Sekretarz komitetu partii 
w prowincji Hailunkiang w ciągu trzech mie
sięcy wygłosił 77 pogadanek na temat rol
nictwa i produkcji, (tr) 

DANIA 
AUSTRALIA 

Przeciw dezinformacji 
Południowa Australia wprowadziła ostatnio 

w życie przepisy prawne uznające fałszywą, 
nie odpowiadającą prawdzie reklamę i wszel
kiego rodzaju dezinformację za przestępstwo 
podlegające karom administracyjnym. 

Przepisy mają na celu ochronę interesów 
konsumenta, zwłaszcza zaś ochronę detalistów 
przed częstokroć nieuczciwą konkurencją du
żych magazynów handlowych, (kam) 

Nakład dzienników 
Poniżej przedstawiamy liczby nakładu czo

łowych dzienników duńskich w okresie pierw
szych sześciu mieś. 1964 r. W nawiasach na
kłady niedzielne. 

Berlingske Tidende 175.060 (332.394) 
BT 162.466 
Politiken 139.522 (243.101) 
Ekstrabladet 79.675 
Jyllands-Posten 63.789 (144.950) 
Aarhuus Stiftstidende 59.346 (90.823) 
Aalborg Stiftstidende 48.940 (77.410) 
Vestkysten 45.098 
Fyens Stiftstidende 43.407 (51.241) 

BERLIN ZACH. FRANCJA 

Kursy dla afrykańskich dziennikarzy Likwidacja „Liberation" i rynek prasowy 
Berliński Instytut do Spraw Masowej In

formacji w Rozwijających się Krajach, którego 
działalność finansują różne instytucje amery
kańskie i zachodnioniemieckie, organizuje od 
marca 1964 roku czteromiesięczne kursy dla 
dziennikarzy afrykańskich, w jednym turnu
sie uczestniczy ok. 10 osób. Warunkiem przy
jęcia na kurs jest co najmniej dwuletnia prak
tyka w prasie, radiu lub telewizji, możliwość 
kontynuowania pracy dziennikarskiej po kur
sie, wiek (ukończone 22 lata a nie przekro
czone 45) oraz dobra znajomość w mowie 
a piśmie języka angielskiego. Zajęcia na kursie 
prowadzą wykładowcy wyższych szkół dzienni-

Z końcem listopada 1964 r. po 23 latach 
istnienia przestał się ukazywać w Paryżu 
dziennik Liberation, jedna z gazet demokra
tycznych, postępowych. Fakt ten zwrócił uwagę 
opinii publicznej we Francji i świecie na co
raz większe trudności, polityczne i finansowe, 
jakie ma do pokonania francuska prasa de
mokratyczna. 

Od lat obserwowana jest we Francji kon
centracja kapitału w dziedzinie wydawnictw 
prasowych; od lat ubywa tytułów gazet za
równo w Paryżu jak i na prowincji. W ślad 
za koncentracją prasy idzie jej odpolitycz
nienie, nastawienie się wyłącznie na dochód, 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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a stąd — schlebianie najniższym instynktom 
czytelników, pogoń za sensacją, wypieranie 
przez sensację informacji politycznej i komen
tarza. 

Cztery wielkie dzienniki paryskie {France-
-Soir, Parisien Libre, Figaro, Aurore) dostar
czają na rynek 75°/« nakładów dzienników. 
Wydawanie prasy skupiło się w kilku potęż
nych przedsiębiorstwach, które wydają dzien
niki i czasopisma o wysokich nakładach i po
wiązane są 7. przedsiębiorstwami kolportażo
wymi jak i ogłoszeniowymi. Przykładem może 
być firma wydawnicza Hachette, kontrolu
jąca 2 dzienniki {France-Soir; ponad milion na
kładu), 11 tygodników (w tym Elle), 8 miesięcz
ników, ponadto posiadająca 49'''o akcji przed
siębiorstw kolportażowych i 33"/o akcji przed
siębiorstw ogłoszeniowych. To daje z kolei 
możność rozciągnięcia kontroli na wiek-: dzien
ników i czasopism. Za każdym niemal wyso-
konakładowym dziennikiem czy czasopismem 
stoi wielkokapitalistyczne konsorcjum, jak np. 
za Paris-Match grupa Prouvosta. magnata 
przemysłu cukrowniczego, tekstylnego i pa
pierniczego, (o) 

Czy będzie reklama w TV? 
Rząd francuski rozważa możliwość w~y-

dania zezwolenia na reklamę w telewizji. Po
zytywną decyzję w tej sprawie usprawiedliwić 
mają wzrastające koszty produkcji programu. 
Deficyt telewizji francuskiej w roku 1964 obli
cza się na 28 milionów dolarów. Minister in
formacji. Л. Peyrefitte, zapowiada jednak, że 
w razie wprowadzenia reklamy do programu 
telewizyjnego podlegać ona będzie ścisłej kon
troli tak co do treści, jak i formy. 

W większości krajów sąsiadujących z Fran
cją (w Anglii, Hiszpanii, Luksemburgu i we 
Włoszech) reklama pojawia się w programach 
telewizyjnych bądź na wszystkich kanałach, 
bądź tylko na niektórych. W Szwajcarii wcho
dzi ona na ekrany telewizyjne od lutego 
1965 roku. Rządy Belgii i Holandii miały pod
jąć, podobnie jak Francja, decyzję w sprawie 
reklamy w telewizji, {wp) 

Zmarł Pierre Brisson 
30 grudnia 19G4 zmarł w wieku 68 lat na 

atak serca Pierre Brisson, wydawca i redak
tor naczelny jednego z najpoważniejszych 
prawicowych dzienników francuskich Le Fi
garo i Le Figaro Littéraire. Le Figaro wy
chodzi od roku 1854. Jego nakład w ubiegłym 
roku znacznie przekroczył liczbę 400.000 egz. 
Brisson pełnił funkcję redaktora naczelnego 
od roku 1934. Podobnie jak jego ojciec, specja
lizował się w recenzjach teatralnych. Pozo
stawił po sobie również wiele szkiców z hi
storii teatru, {wp) 

Sex w reklamie 
Reklama francuska coraz rzadziej posłu

guje się sexem jako elementem reklamowym. 
Do wniosku takiego doszedł Jacque Mendel 
na podstawie analizy 62 ogłoszeń w dzienni
kach i czasopismach francuskich. 

Według analiz}' opublikowanej na łamach 
Le Journal de la Publicité 49 ogłoszeń nie 
przedstawia w ogóle postaci ludzkich. Pozostałe 
13 ukazują postacie kobiet, które zdaniem au
tora analizy, nie w^tvwaja na podniecenie wy
obraźni czytelników. 

Autor wnioskuje że ta dewaluacja sexu jako 
elementu reklamowego jest wynikiem nie tyle 
pobudek moralnych reklamowców co ich lep

szego przygotowania zawodowego, pozwalają
cego im na zastosowanie subtelniej szych me
tod docierania do podświadomości czytelni
ków, {kam) 

Wrogowie radia 
Niezadowolenie francuskich słuchaczy ra

dia z programów rodzimych rozgłośni, zna
lazło ostatnio wyraz w wynikach badań fran
cuskiej opinii publicznej. Przyniosły one wręcz 
rewelacyjne dane. Okazuje się że zaledwie 
2.8 proc. badanych słucha radia z przyjem
nością. 19.3 proc. akceptuje go nie wyrażając 
jednak zbytniego entuzjazmu, a 50 proc. ujaw
nia zupełną obojętność. Pozostali tj. 27.9 proc. 
badanych okazali się zaciekłymi wrogami ra
dia. 

W świetle wyników badań największą po
pularnością cieszy się rozgłośnia Luxemburg — 
słuchana przez 40 proc. posiadaczy radiood
biorników. Wymowa tych danych będzie peł
niejsza jeśii się weźmie pod uwagę, że pro
gram tej rozgłośni składa się niemal wyłącznie 
z muzyki rozrywkowej. Na drugim miejscu pod 
względem ilości słuchaczy (33 proc.) znalazła 
się rozgłośnia Radio-diffusion Française. Pozo
stałe mają niższy i mniej więcej wyrównany 
procent słuchaczy, {kam) 

Reklama w powieści odcinkowej 
Wydawcy francuskiego magazynu kobie

cego Elle zapowiadają na lato 1965 r. serię 
ogłoszeń reklamowych w formie powieści de
tektywistycznej w odcinkach. Utrzymują oni 
że tak zredagowana reklama osiągnie nie spo
tykaną dotąd ilość czytelników i zapowiadają 
jednocześnie specjalnie korzystne ceny dla 
tego rodzaju ogłoszeń, {kam) 

GUJANA BRYT. 

Prasa 
Guiana Brytyjska, kraj o zacofanej gospo

darce, ma dość dobrze rozwiniętą sieć środ
ków masowego komunikowania. Na 640.000 mie
szkańców przypadają dwa dzienniki poranne 
(prawicowa, proamerykańska Daily Charonicle 
oraz niezależny Guiana Graphic), dwa popo
łudniowe, dwa tygodniki oraz dwie rozgłośnie 
radiowe. Obecnie rozważa się możliwość po
wołania do życia krajowej agencji informa
cyjnej, której koszt}' utrzymania pokryłyby 
wspólnie prasa i radio. Z powstaniem agencji 
wiąże się nadzieje, że zmieni ona obecna sy
tuację w zawartości prasy gujańskiej. Otóż 
obecnie niemal wszystkie informacje krajowe 
dotyczą stolicy państwa, a tylko zupełnie nie
liczne wiążą się z życiem mieszkańców wsi 
i małych miast. 

Nakład jednorazowy dzienników i liczba 
odbiorników radiowych w Gujanie Brytyj
skiej znacznie przewyższa ustalone jako naj
bliższy cel przez UNESCO minimum dla roz
wijających się krajów, które wynosi 10 egzem
plarzy dzienników oraz 5 radioodbiorników 
na lüi) mieszkańców, (wp) 

HISZPANIA 

Wyrok na dziennikarza 
Na sześć miesięcy więzienia i 200.000 pese

tów grzywny skazany został znany hiszpański 
dziennikarz Dionisio Ridiuejo za ..nielegalną 
propagandę'' przeciw reżimowi Franco. Ri-
druejo jest weteranem Falangi, w latach trzy-
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dziestych zyskał uznanie Franco swymi publ i 
kac jami p rzychy lnymi dla Mussolimego i „os i" . 
Lecz ostatnio w p a r y s k i m Le Monde k r y t y 
kował Franco , przytaczając wypadk i świad
czące o bruta lnośc i hiszpańskiej policji, (ir) 

HOLANDIA 

Kodeks reidamy 
W Holandii ukazał się zbiór przepisów i wy

tycznych na temat treści i fo rmy rek lamy. 
Auto rem tego kodeksu jest holenderskie 

s towarzyszenie fachowców z zakresu rek lamy, 
powodowane mnożącymi się ostatnio naduży
ciami w działalności r ek lamowej . 

Kodeks składa się z 12 zasadniczych us tę -
nów i jest odpowiednikiem zachodnioniomiee-
kich us taw o niedozwolonej konkurenc j i . Wy
kroczenia przeciwko kodeksowi są obecnie 
rozpa t rywane przez specjalną komisję b ranżo
wą, (kam) 

INDIA 

Prasa 
Spośród 440 min mieszkańców Indii ty lko 

100 min s tanowi potencja lnych czytelników 
prasy, 330 min to analfabeci . Niestety nawet 
posiadający umieję tność czytania obywatele 
Indii należą do najgorzej in formowanych 
w świecie. Na 1000 mieszkańców tylko 4 po
siada odbiornik rad iowy: w kra ju znajduje się 
ty lko j edna stacja telewizyjna i ok. 1000 a p a 
ra tów telewizyjnych. 11 egzemplarzy gazet 
p rzypada na 1000 mieszkańców, co s tawia In
dię daleko za k ra j ami Europy nawet najsła
biej pod tym względem rozwinię tymi (Albania 
45 egz. na 1000 mieszk., F ranc ja — 243 egz., 
S tany Zjednoczone — 328 egz., Japonia — 
398 egz., W. Bry tan ia — 582 egz. na 1000 mie
szkańców). Jes t rzeczą oczywistą, że j eden 
egzemplarz gazety czyta wiele osób, zaś we 
wsiach istnieje zwyczaj publicznej l ek tu ry 
czasopism, urządzanej przez k ie rowników wio
sek (pandit) . Mimo to prasa Indii daleka jest 
od roli j aką winna i mogłaby odgrywać j ako 
wpływowy czynnik trzeciego pańs twa świata. 

P ra sa Indii, j ak i sam k ra j , jest bardzo 
niepospoli ta . Różnorodność języków i par ty
ku la ryzm dzielnicowy zrodziły wielką liczbę 
gazet o różnym ciężarze ga tunkowym. Na
kład ich waha się od ki lkuset do 200 tys . 
egzemplarzy, reprezentu jących różne k ie runk i 
poli tyczne. 

Mimo wysi łków rządu w k ie runku u jedno
licenia języka, w istocie język angielski s ta
nowi czynnik jednocz^cv dawne cesars two 
z księs twami, su ł tana tami , emira tami . Jest to 
j e d y n y p u n k t s tyczny między rozmai tymi ra 
sami , j edyna więź łącząca wyznawców hin
duizmu, i s lamu i buddys tów. Mimo zabie
gów wokół uczynienia języka hindi ogólno
n a r o d o w y m , angielski pozostał dotychczas 
u r z ę d o w y m : posługują się n im uczeni i poli
tycy, s tudenci i przemysłowcy, działacze związ
kowi i wojskowi . Stąd też dzienniki w y d a w a n e 
w języku angie lsk im wysuwają się na plan 
pierwszy. 

Z 18 min egzemplarzy nak ładu gazet 
4.700.000 egz. ukazuje się w języku angielskim. 
Następnie idą publ ikacje w języku hindi 
(3.G00 tys.) , w języku t amu l (2.500 tys.), w j ę 
zyku mala ja lsk im (1.250 tys.), w jęz. gudża-
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Bombaj posiada jeden dziennik w jeżyku ma-
ra t i : Lokasatla (85 tys.). W końcu hindi r ep re 
zen towany jes t przez t rzy wielkie pub l ikac ie : 
Nav Bhatar fimer, (Bombaj , Delhi. Ю0 tyś.), 
Vishwamitra (Kalkuta . Bombaj , Kanpur , P a t n a ; 
05 tys.) i Hindustan (Delhi, 60 tys. egz ). (th) 

IRAN 

Za małe nakłady 
Ubiegły rok przyniósł w I ranie l ikwidację 

70 dz ienników i czasopism. Powodem tego 
była us t awa rządu i rańskiego, w myśl której 
min ima lny nak ład ukazujących się dzienni
ków winien wynosić 3.000 egz. a magazynów — 
5.000 egz. 

W wyniku l ikwidacji , ilość pism spadla z 141 
do в5 iyUiłów, z czego ty lko 2 dzienniki osią
gają łącznie nak ład 200 tys . egz. Poza k i lkoma 
słabymi magazynami cala reszta to p i semka 
o profilu pornograficznym., ukazujące się na
k ładem konce rnów wydawniczych Keyhan 
i Ef.olat. 

Za.iięg p rasy i rańskie j jest bardzo ograni 
czony jeśli się zważy, że oficjalne s t a tys tyk i 
mówią o 50 proc. anal fabetów w Persj i . Fak 
tyczny s tan ana l fabe tyzmu określa się j ednak 
na 82 proc . gdyż około 32 proc. obywatel i za
ledwie bardzo słabo czyta, (kam) 

9* 
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IZRAEL 

Nagrody 
Co dwa lata burmistrz Jerozolimy wręcza 

nagrody dziennikarzom, którzy swą publicy
stykę poświęcili stolicy Izraela. Jest to na
groda im. Agrona, dawnego burmistrza Je
rozolimy, założyciela wpływowego dziennika 
Jerusalem Post. W tym roku otrzymali ją 
dziennikarze Chaim Alhanani i Mosze Ba-
rasz. (r) 

JAPONIA 

TV, radio i prasa w Japonii w 1964 r. 
W 1964 r. jednorazowe nakłady prasy j'a-

pońskiej osiągnęły łączną liczbę 24 milionów 
egzemplarzy. Roczne nakłady magazynów wy
niosły w Japonii 850 milionów egzemplarzy; 
nakłady tygodników (jednorazowe) 7 milionów 
egz. Prasę prenumeruje 84,6 proc. rodzin ja
pońskich. 

Liczba osób opłacających łączny abona
ment radiowy i telewizyjny wynosiła w Japo
nii w 1964 r. blisko 15.663 tys. ; liczba osób 
opłacających tylko abonament radiowy — 
3.702 tys. Działało w Japonii w tym czasie 
166 radiostacji nie-komercjalnych i 125 radio
stacji należących do Nihon Hoso Kyokai — 
Japońskiej Korporacji Radiowej. Telewizja ja
pońska dysponowała 170 stacjami nadającymi 
program ogólny i 160 stacjami emitującymi 
program oświatowy, (tr) 

VI wystawa książki w Tokio 
W dniach 10—15 XI 1964 czynna była w To

kio doroczna Międzynarodowa Wystawa Książ
ki. W sekcji periodyków uczestniczyło kilka
dziesiąt krajów. Wystawę zwiedza przeciętnie 
100 tys. osób. (th) 

KANADA 

Drukarze przeciw automatyzacji 
„Pomóżcie drukarzom w walce z automaty

zacją!" głosiły napisy na transparentach nie
sionych przez strajkujących drukarzy w To
ronto. Przyczyna: wydawcy trzech dzienników 
wychodzących w tym mieście zastąpili trady
cyjne linotypy nowoczesnymi elektronowymi 
linotypami automatycznymi, które odpowied
nio zaprogramowane przygotowują skład pi
sma bez udziału człowieka. Robią to zresztą 
trzykrotnie szybciej. Wprowadzenie automa
tycznych linotypów pozwoliło zredukować 
liczbę pracowników z 200 do 120 osób. 

Mimo różnych zalet, elektronowe linotypy 
mają też i swoje wady: składana za ich po
mocą gazeta — jak stwierdzają amerykańscy 
specjaliści — ustępuje pod względem estetyki 
składu gazetom drukowanym tradycyjnie, jako 
jedną z bardziej przykrych usterek wymie
nia się dzielenie wyrazów w niestosownych 
miejscach przy przenoszeniu ich do następnego 
wiersza, (wp) 

NRD 

Gazety 
W NRD ukazywało się w 1964 r. 39 dzien

ników o łącznym jednorazowym nakładzie 
6,2 miliona egzemplarzy. 17-milionowe NRD 

przewyższa więc pod względem nakładów na
szą prasę, z jej 4,5 milionami nakładu przy 
30 milionach mieszkańców. Przy tym i objętość 
dzienników w NRD jest stosunkowo wyższa. 
Np. Neues Deutschland ma tygodniowo 56 
stron druku (w tym roku wydaje również 
16-stronicowy literacki dodatek miesięczny). 
Berliner Zeitung — 48 stron. Średnia ilość 
stron dla dzienników podniosła się w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat z 36 na 50 stron ty
godniowo. 

Z wspomnianych już 39 dzienników — 
9 ukazuje się w Berlinie. 17 wydaje SED, 22 — 
inne partie i organizacje masowe. Niektóre 
z dzienników pozastołecznych ukazują się 
w wysokich nakładach: Freie Presse w okręgu 
Karl-Marx-Stadt — 490 tys. egz., Freiheit 
w Halle — 400 tys., Leipziger VolJcszeitung — 
360 tys. egz. 

W NRD ukazuje się ponadto 196 nieco
dziennych gazet powiatowych o łącznym na
kładzie 1,8 min egz. i 630 gazet zakładowych 
w nakładzie łącznym 1,6 min egz. 

Czasopisma 
27 tygodników i czasopism ukazujących się 

w odstępach 2- i 3-tygodniowych osiąga na
kład łączny 7 min, w tym najpopularniejsze 
są: Funk und Fernsehen, tygodnik radiowo-te-
lewizyjny w 1,2 min nakładu, tygodniki Wo
chenpost i Neue Berliner Illustrierte mające 
po 800 tys. nakładu, tak jak i kobiecy Für 
Dich. 

470 czasopism fachowych i specjalistycz
nych ukazuje się w łącznym nakładzie 
12 min egz. 

ADN 
Oficjalna agencja prasowa, Allgemeiner 

Deutscher Nachrichtendienst (zał. : 1946, upań
stwowiona: 1953), utrzymuje stałych korespon
dentów w 39 krajach i NRF; współpracuje 
i wymienia informacje z 37 agencjami praso
wymi. Posiadając również serwis fotograficzny 
utrzymuje fotoreporterów w 33 krajach. Ser
wis fotograficzny ADN ma ponad 100 odbior
ców w przeszło 50 krajach, (o) 

NRF 

Kompresja etatów 
Dwa dzienniki niemieckie Giessener An

zeiger i Oberheissiche Presse dokonały prze
grupowania wewnątrz redakcji celem uzyska
nia kompresji etatów personelu. W tym celu 
utworzono jedną wspólną redakcję dla działu 
politycznego, informacji sportowej i ilustra
cji, (th) 

Telewizja kolorowa 
W NRF od jesieni 1967 rozpocznie się na

dawanie kolorowych programów telewizyjnych. 
Decyzję tę powzięła komisja studiów nad pro
gramem w grudniu ub. roku. Początkowo pro
gramy kolorowe emitowane będą jako do
datek do audycji biało-czarnych, (th) 

Sprzedaż magazynów 
Biuro kontroli nakładów opublikowało 

liczby dotyczące ilości sprzedanych egzempla
rzy w drugim kwartale 64 w NRF. 
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Tygodniki ilustrowane: 
Stern 
Quick 
Bunte Illustrierte 
Revue 
Neue Illustrierte 
Kristall 
Der Feuerreiter 
Deutsche Hausfreund 
IBZ 

1 508 000 egz. 
1 340 000 „ 
1 204 000 „ 
1 094 000 „ 

973 000 „ 
388 000 „ 
233 000 „ 
138 000 „ 
77 000 „ 

Radio i telewizja: 
Hör zu 
Hören und Sehen 
Funk-Uhr 
Gong 
Bild und Funk 
Funk und Familie 

3 635 000 „ 
1 303 000 „ 

700 000 „ 
541 000 „ 
432 000 „ 
263 000 „ 

Magazyny kobiece, moda, kino: 
Burda-Moden 
Für Sie 
Neuer Schnitt 
Brigitte 
Constanze 
Praline 
Freundin 
Frau im Spiegel 
Film und Frau 

Tygodniki : 
Das Neue Blatt 
Heim und Welt 
Neue Welt am Sonnab. 
Das Grüne Blatt 
Der Hausfreund 
Neue Post 
Wochenend 

1 001 000 „ 
971 000 „ 
727 000 „ 
655 000 „ 
615 000 „ 
620 000 „ 
516 000 „ 
476 000 „ 
405 000 „ 

1 038 000 „ 
778 000 „ 
592 000 „ 
366 000 „ 
287 000 „ 
263 000 „ 
255 000 „ 

Periodyki specjalistyczne: 
Das Beste 
Der Spiegel 
Hobby 
Kosmos 

1 122 000 „ 
537 000 „ 
226 000 „ 
102 000 „ 

(th) 

STANY ZJEDNOCZONE 

Udział prasy w kampanii wyborczej 
Amerykański tygodnik Editor and Publisher 

zgodnie z tradycją zestawił dzienniki amery
kańskie według ich orientacji podczas kampa
nii wyborczej w roku 1964. Z zestawienia wy
nika, że na ogólną liczbę 1036 zbadanych dzien
ników (74°/o całości nakładu prasy codziennej 
w USA) 440 popierało Johnsona, a 359 Gold-
watera. Reszta, to znaczy 237, zachowała sta
nowisko neutralne. 

Różnica między wielkością poparcia udzie
lanego obu kandydatom przez prasę ujawnia 
się jeszcze wyraźniej, gdy się uwzględni na
kłady jednorazowe dzienników projohnsonow-
skich, progoldwaterowskich i neutralnych. 
Johnson miał bowiem za sobą dzienniki o łącz
nym nakładzie 27 milionów egzemplarzy, za 
Goldwaterem natomiast opowiadały się dzien
niki o łącznym nakładzie 9 milionów egzem
plarzy. Nakład dzienników neutralnych wyno
sił 7,6 miliona egzemplarzy. 

Podział prasy codziennej według tego sa
mego kryterium w poprzednich kampaniach 
przedstawiał się następująco: 

1932: za Hooverem — 52%, za Rooseveltem — 
40%, neutralnych — 7%; 

1936: za Landonem — 57%, za Rooseveltem — 
36%, neutralnych — 6%; 

1940: za Wilkiem — 64%, za Rooseveltem — 
23%, neutralnych — 13%; 

1944: za Deweyem — 60%, za Rooseveltem — 
22% .neutralnych 18%; 

1948: za Deweyem — 65%, za Trumanem — 
15%, neutralnych — 15%; 

1952: za Eisenhowerem — 67%, za Sevenso-
nem — 15%, neutralnych — 18%; 

1956: za Eisenhowerem — 62%, za Stevenso-
nem — 15%, neutralnych — 23%; 

1960: za Nixonem — 57%, za Kennedy'm — 
16%, neutralnych — 27%. 

Zestawienie dowodzi braku korelacji mię
dzy liczbą dzienników popierających poszcze
gólne kandydatury a wynikami wyborów, (wp) 

Wiarygodność informacji 
Przeprowadzona w Niemczech zachodnich 

ankieta na temat wiarygodności środków in
formacji masowej przyniosła następujące wy
niki: 

Za radiem, opowiedziało się 39 proc. ankie
towanych osób, 29 proc. za telewizją, 14 proc. 
za prasą, tylko 1 proc. za magazynami ilu
strowanymi, a 17 proc. nie mogło zdecydować 
się na żaden z środków informacji. 

Odpowiedzi na inne pytanie ankiety — 
które z podanych środków informacji wybrał
byś na stałe, gdybyś musiał ograniczyć się 
tylko do jednego z nich — przyniosły nieco 
odmienne wyniki. Prasę wybrało 32 proc. py
tanych, telewizję 30 proc, radio — 28 proc, 
magazyny ilustrowane tylko 2 proc. Pozostałe 
8 proc. to niezdecydowani, (kam) 

Kurs na duże formaty 
Podczas gdy do niedawna jeszcze w rekla

mie prasowej NRP dominowały ogłoszenia pół-
stronicowe, obecnie w wyniku występującej od 
lat tendencji do stosowania ogłoszeń dużych 
îormatow, przeważają ogłoszenia całostronico
we. Zajmują one aktualnie 46 proc. całości za
mówień portfelu ogłoszeniowego, (kam) 

Magazyny 
Z materiałów ogłoszonych przez Stowarzy

szenie Wydawców Magazynów w USA (MPA) 
wynika, że ten typ czasopism, mimo różnych 
niepokojących oznak, osiągnął w roku 1964 
powodzenie większe niż kiedykolwiek przed
tem. Miernikiem tego powodzenia ma być nie
bywale wysoki dochód z reklam. Zanosi się 
bowiem na to, że po raz pierwszy w historii 
amerykańskiego czasopiśmiennictwa roczny 
wpływ z opłat za zamieszczone reklamy w ma
gazynach przekroczy miliard dolarów. 

Stowarzyszenie Wydawców Magazynów re
prezentuje ok. 300 tytułów o łącznym nakła
dzie jednorazowym ok. 160 milionów egzem
plarzy. Wpływ z reklamy opublikowanej w tych 
pismach wyniósł za trzy kwartały 1964 roku 
698 milionów dolarów. Do magazynów o naj
większych wpływach należą: Life, Look, Time, 
Reader's Digest i Saturday Evening Post. 

Rosnącym zyskom z reklam towarzyszy sta
ły wzrost nakładów. Z przeprowadzonych ba
dań wynika, że zwiększenie popytu na maga
zyny łączy się ze zwiększeniem liczby absol
wentów szkół wyższych, którzy stanowią więk
szość publiczności czytelniczej magazynów 
w USA. Na podstawie tej korelacji można 
planować popyt na magazyny w przyszłości. 
I tak, przyjmując dane z roku 1940 za 100%, 
w roku 1970 przewiduje się wzrost liczby absol
wentów o 174%, a nakładu ogółu magazynów 
o 163%. 
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Magazyny amerykańskie obronną ręką wy
szły z konkurencyjnej walki z telewizją. Dziś 
w społeczeństwie amerykańskim zwyciężyło 
przekonanie, że telewizja w gruncie rzeczy jest 
dostarczycielką rozrywki. A to przekonanie 
Wpływa na zwrot do słowa drukowanego, (wp) 

4226 nekrologów 
W trzy godziny po ataku, który rozpoczął 

ostatnią chorobę Churchilla, agencja United 
Press International rozpoczęła nadawanie 20.000 
słów szczegółowego życiorysu. Nie był to 
zresztą pierwszy jego nekrolog. Już w 1921 г., 
kiedy Churchill potrącony został przez taksów
kę, sporządzono pierwszą wersję, od tego czasu 
regularnie uzupełnianą. 

Gromadzenie materiału biograficznego do
tyczącego wybitnych osobistości jest zresztą 
normalną i ważną czynnością wszystkich agen
cji i większych redakcji. Agencja Associated 
Press posiada przygotowane i ponumerowane 
nekrologi 4.220 osób. Kartoteka ta jest szcze
gółowo uzupełniana co (1 miesięcy. W styczniu 
1903 włączono do niej m. in. materiały doty
czące kompozytora Beniamina Brittena, Uconi-
da Breżniewa, poprawiono biografie prezy
denta iJSA Johnsona, amerykańskiego kardy
nała Cushinga i... gangstera Franka Costello. 
. W Ши г. w czasie wizyty 79-łetniego wów
czas G. ii. Shawa w San Francisco, miejscowa 
„Chronicie" zaproponowała mu napisanie wła
snego nekrologu. Propozycja została przyjęta. 

(tr) 

20 najlepszych (?) 
Zespół 2G amerykańskich profesorów dzien

nikarstwa, reprezentujących różne ośrodki pra
soznawcze, ułożył listę dwudziestu najlepszych 
dzienników świata. Pracą zespołu kierował 
John C. Merill z Wydziału Dziennikarstwa uni
wersytetu w Missouri. 

Przy wyborze najlepszych pism brano pod 
uwagę następujące kryteria: eksponowanie po
litycznych, ekonomicznych i kulturalnych wia
domości oraz komentarzy, długość tradycji 
wolności i odwagi wydawniczej, niezależność 
polityczną i ekonomiczną, dział redakcyjny, 
przedsiębiorczość zespołu redakcyjnego w zdo
bywaniu wiadomości i pisaniu komentarzy, 
wielkość miejsca w gazecie poświęconego spra
wom międzynarodowym, formę językową pu
blikowanych wypowiedzi, częstość cytowania 
publikacji przez przywódców opinii i inne wy
dawnictwa, liczebność i stopień wykształcenia 
zespołu redakcyjnego oraz szatę graficzną. 

A oto lista 20 najlepszych — zdaniem ame
rykańskich profesorów — dzienników: 

New York Times (USA) 
Times (Anglia) 
Guardian (Anglia) 
Neue Züricher Zeitung (Szwajcaria) 
Christian Science Monitor (USA) 
Le Monde (Francja) 
Washington Post (USA) 
La Prensa (Argentyna) 
St. Louis Post-Dispatch (USA) 
Frankfurter Allgemeine (NRF) 
Asahi Shimbun (Japonia) 
Dagens Nyheter (Szwecja) 
Carrière delia Sera (Włochy) 
La Nacion (Argentyna) 
Derlinske Tidende (Dania) 
Times of India (India) 
Excél'dor (Meksyk) 
Die Welt (NRF) 
Journal de Geneve (Szwajcaria) 
Scotsman (Anglia) 

(wp) 
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Departament Obrony 
nie lubi dziennikarzy 

Komitet Wolności Informacji (amerykańskie 
stowarzyszenie dziennikarzy) uznał w swym 
rocznym sprawozdaniu, że spośrou wszystkich 
rządowych instytucji USA instytucją robiącą 
dziennikarzom największe trudności jest De
partament Obrony. Komitet wezwał radio, pra
sa i telewizję w USA. by poparły zgodnie pro
jekt ustawy mającej ułatwić przedstawicielom 
prasy dostęp do wszystkich instancji rządo
wych. Sprawozdanie stwierdza m. in.: ,.Trudno 
zrozumieć, dlaczego w krytycznych dniach 
zwlekano z dopuszczeniem dziennikarzy do 
Guantauamo czy do Zatoki Tonkińskiej." 

..Komitet Wolności Informacji — głosi dalej 
snrawozdanie — pozdrawia te ugrupowania 
w Kongresie, które pod przewodnictwem sena
tora Edwarda V. Longa i posła Johna E. Mossa 
z Kalifornu starają się pomóc dziennikarzom 
w zniszczeniu barier utrudniających dostęp do 
informacji." (wp) 

Psychologia reklamy 
Badania w zakresie psychologii reklamy, 

prowadzone w USA przez Senior Services Cor
poration, wykazały, że kryteria atrakcyjności 
towaru są dla kobiet starszych inne niż dla 
młodych. Dotychczas przyjmowano, że wszyst
kie kobiety bez względu na wiek cenią roman
tyczną piękność, sex appeal, młodzieńczość. 
Z badań wynika, że większość starszych ko
biet przywiązuje większą wagę do harmonii 
zachowania się oraz stosowności stroju, maki
jażu itp. Dlatego nie dociera do nich reklama 
eksponująca sex i młodzieńczy wdzięk, (wp) 

Decyzja sądu 
Sąd najwyższy w New Jersey bezwzględnie 

zakazał prokuratorom, adwokatom i sędziom 
udzielania wywiadów prasowych na temat osób 
podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie 
jakiegokolwiek przestępstwa, zanim zapadnie 
wyrok w danej sprawie. Sąd orzekł, że mogą 
i powinni być karani także funkcjonariusze 
policji, którzy przekazują dziennikarzom in
formacje o przeszłości oskarżonych lub wyra
żają swe osobiste przekonania co do ich winy 
czy niewinności, (wp) 

Reklama demokracji 

Arthur Meyerhoff, niegdyś wysoki urzędnik 
prasowego koncernu Hearsta, dziś prezes chi
cagowskiej agencji reklamowej Arthur Meyer
hoff Associates, ogłosił książkę ,.The Strategy 
of Persuasion". Proponuje w niej utworzenie 
instytucji, której celem byłaby propaganda 
Stanów zjednoczonych za granicą, a która — 
jak to sam określa — zajmowałaby się „rekla
mą demokracji i wolności". Teoretycznie taką 
właśnie funkcję pełni obecnie agencja USIA, 
ale ona zdaniem Meyerhoffa nie stoi na wyso
kości zadania. 

Nowość pomysłu Meyerhoffa polega na tym, 
że doświadczenia tak co do metody, jak i co 
do organizacji w dziedzinie reklamy handlowej 
przenosi na dziedzinę propagandy politycznej. 
Utrzymanie takiej instytucji, w gruncie rzeczy 
zwykłej agencji reklamowej z jednym klien
tem, którym byłby rząd USA, musiałoby sporo 
kosztować, ale według Meyerhoffa opłaciłoby 
się, gdyż pozwoliłoby zmniejszyć wydatki na 
cele wojskowe, (wp) 
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Przeciw utartej frazeologii 
• Associated Press, agencja znana m. in. 

z dbałości o język swych tekstów, znów ostat
nio podjęła akcję przeciw „zmęczonym wyra
zom", które w literaturze polskiej określa się 
mianem „wyrazów modnych". 

Do wszystkich placówek agencji rozesłano 
pisma z prośbą o podanie wyrazów lub wy
rażeń uważanych za najbardziej natrętne. Na 
podstawie otrzymanych odpowiedzi skompleto
wano listę. 469 wyrazów. Następnie wszystkie 
te wvrazy zarejestrowano w ,,pamięci" elektro
nowej maszyny liczącej, przez którą z kolei 
przepuszczono teksty АР о objętości 375.000 
wyrazów. Maszyna miała obliczyć, ile razy 
w tych tekstach powtarzają się wyrazy podej
rzane przez dziennikarzy АР о szczególne na
tręctwo. Za najbardziej „zmęczony wyraz" 
maszyna uznała imiesłów hailed (to hail ^ wi
tać, pozdrawiać), (wp) 

Ortografia w amerykańsk ie j pras ie 
Tygodnik Editor and Publisher zorganizo

wał ankietę na temat najpospolitszych błędów 
ortograficznych w dziennikach i tygodnikach 
amerykańskich .Na pytania ankiety odpowie
działo wielu wydawców i redaktorów z róż
nych części kraju. Z odpowiedzi wynika, że 
wbrew przypuszczeniom nie wyrazy nowe, ale 
niektóre już na dobre zadomowione w amery
kańskiej angielszczyźnie, występują najczęściej 
w błędnej pisowni. Tłumaczy się to tym, że 
dziennikarz czy redaktor sprawdza w słowni
kach pisownię przede wszystkim nieznanych 
mu wyrazów, a zwłaszcza terminów nauko
wych i technicznych, poprzestaje zaś na wła
snej pamięci, jeśli chodzi o pisownię wyrazów 
od dawna mu znanych, (wp) 

Efektywność ogïoszen prasowych 

Jeden dolar zainwestowany w reklamową 
kampanię ogłoszeniową zwraca się w trójna-
sób. Z twierdzeniem takim wystąpił w ogło
szonym ostatnio studium, amerykański teore
tyk ekonomiki reklamy — Daniel Strach, zaj
mujący się tym zagadnieniem od przeszło 
50 lat. Zasadnicza teza pracy brzmi: „Wartość 
dodatkowa zakupów spowodowanych przeczy
taniem aktualnego ogłoszenia o produkcie typu 
konsumpcyjnego wynosi przeciętnie 3.13 dolara 
netto na jeden dolar kosztu reklamy." 

Opinię naukowca potwierdzają praktyczne 
wyniki kampanii reklamowych. Między inny
mi Nowojorski Bank Inwestycyjny — Shearson, 
Hammill u. Co — stwierdził, że w wyniku pod
jętej kampanii w prasie, radiu i telewizji, 
każdy dolar wydatkowany na propagandę fir
my przyniósł 3 doi. czystego zysku. 

Podobnie studium opracowane przez ame
rykański Departament Rolnictwa głosi, że np. 
popularyzowanie w prasie konsumpcji mrożo
nego soku pomarańczowego kosztem 4 mil. do
larów, przyniosło wzrost zbvtu o 18 mil. dola
rów. Po uwzględnieniu dodatkowych wydatków 
kampanii na dostawę detalicznym kupcom ma
teriałów reklamowych, wskaźnik efektywności 
kształtuje się w przybliżeniu 1 : 3. (kam) 

TAIWAN 

Prasa 
Rola prasy na Formozie jest z natury rze

czy dość nikła. Prasa rozpowszechniana jest 
słabo; czyta jeden mieszkaniec na 15. Nakład 
globalny wynosi 750 tys. egz. Są to bardzo 

niskie liczby w porównaniu z niektórymi kra
jami Wschodu (Japonia), lecz znaczne wobec 
większości krajów Azji. Słaba penetracja prasy 
ma również swe źródło w konkurencji jaką 
stanowi radio. Prasę na Tajwanie reprezentuje 
28 dzienników, jeden dwutygodnik; reszta — to 
rozmaite periodyki. 23 dzienniki ukazują się 
rano, 5 po południu. 7 pism jest finansowa
nych przez władze rządowe, bądź partie poli
tyczne; inne bazują na kapitale prywatnym. 

(th) 

WĘGRY 

Nakłady prasy 

Według danych węgierskiego rocznika sta
tystycznego w 19C3 r. na Węgrzech ukazywały 
się 23 dzienniki, 39 tygodników, 33 dwutygod
niki oraz 192 miesięczniki. Spośród dzienni
ków stołecznych najwyższy przeciętny nakład 
posiadał centralny organ WSPR Nćpszabad-
scig — 729 tys. egzemplarzy. Dziennik związko
wy Népszava miał przeciętny nakład 239 tys. 
egz., popołudniówka Esti Hirlap —• 154 tys. egz., 
zaś gazeta Magyar Nemzet — 97 tys. egz. Naj
wyższy nakład wśród pism wojewódzkich miał 
dziennik Dundntüli Napić —• 53 tys. egz. 
W czołówce tygodników o najwyższych śred
nich nakładach znajduje się Radio- es Televi-
zióujsag (511 tys. egz.) oraz Ludas Matyi 
(453 tys. egz.). (jam) 

W I E L K A BRYTANIA 

Prasa kobieca 
Kobieca publiczność czytelnicza liczy w An

glii ponad 21 min. (kobiety powyżej 16 lat). 
Dla nich ukazują się 34 pisma (w połowie ty
godniki, reszta — miesięczniki) wydawane 
w globalnym nakładzie 16.300 tys. egz. W sto
sunku do lat przedwojennych, nakład ten 
wzrósł blisko czterokrotnie (w 1934 — 3,5 min. 
egz.). 

Z 17 tygodników 5 poświęconych jest spra
wom gospodarstwa domowego, 6 — skupia 
uwagę na literaturze kobiecej, reszta — prze
znaczona jest dla dziewcząt. Wśród miesięczni
ków, większość (14) zajmuje się gospodarstwem 
domowym. 

Pisma te utrzymują bardzo żywy kontakt 
z czytelniczkami. Np. jedno tylko z nich — 
Housewife — otrzymuje rocznic ponad 6,5 mi
liona listów. Mimo tego, społeczny wpływ tego 
masowego środka informacji jest — jak stwier
dza angielskie New Society — minimalny. Cza
sopisma kobiece oderwane są od spraw spo
łecznych i politycznych, stawiając sobie jako 
wyłączny program pomoc kobiecie w jej pracy 
zawodowej i domowej, (b) 

Gazeta hinduska 

Dziennikarze hinduscy pracujący w Londy
nie utworzyli ostatnio towarzystwo „Ashoka 
Publications Ltd" w celu wydawania gazety 
w języku angielskim pt. India Weekly. Orga
nizatorzy oświadczyli, że będzie to tygodnik 
o charakterze narodowym, niezależny poli
tycznie od żadnej partii, (th) 
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Reklamowe rekordy Ze statystyki prasy 
Ubiegły rok przyniósł w Wielkiej Brytanii 

nienotowany dotąd wzrost cen ogłoszeń praso
wych. Spośród dzienników i czasopism facho
wych najbardziej wyróżnił się pod tym wzglę
dem londyński The Times, który podniósł cenę 
za jednostronicowe ogłoszenia z 1.500 Ł na 
1.800 Ł. 

Swoisty rekord wysokości opłat za reklamę 
prasową ustanowiło jednorazowe ogłoszenie 
w tygodniku Woman reklamujące na 43A stro
nach tego pisma grzanki i mleko. Ogłoszenie 
kosztowało 18.000 funtów szterlingów. Była to 
więc najwyższa kwota jaką dotąd wydatkowa
no w Wielkiej Brytanii na ogłoszeniową rekla
mę środków spożywczych, (kam) 

Opinie o reklamie 
Z badań przeprowadzonych przez oddział 

research and documentation of British Ad-
wertising Association na temat użyteczności 
i funkcji reklamy, wynika że: 

Na 6 osób badanych — 5 uznało pożyteczną 
funkcję reklamy w handlu, jednak zdecydo
wana większość twierdzi, że jest jej za dużo, 
zwłaszcza w prasie i telewizji. Przeciwko krzy-
kliwości reklamy wypowiedziało się 56% ba
danych, 42% stwierdziło, że reklama zbyt często 
posługuje się sexem. Na pytanie jakie skutki 
mogłoby wywołać zaniechanie działalności re
klamowej, 35% badanych odpowiedziało, że po
ziom cen produktów obniży się, 31% sądzi, że 
ceny pozostaną bez zmian, a 24% wyraża oba
wę, że ceny wzrosną, (kam) 

Poniższe zestawienie obrazuje fluktuacje 
ilości tytułów gazet, ich nakłady oraz prze
ciętną egzemplarzy na 1000 mieszkańców ZSRR: 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

Rozwój telewizji 
Miarą ogromnej popularności telewizji 

w ZSRR jest zarejestrowanie pod koniec ze
szłego roku 12 milionów odbiorników. Niecałe 
10 lat temu, w 1955 г., było ich 820 tys. Aby 
zaspokoić to zainteresowanie dla telewizji nie 
tylko zwiększa się produkcję telewizorów, ale 
rozbudowuje także sieć stacji nadawczych. 
Obecnie emisja odbywa się za pośrednictwem 
400 ośrodków nadawczych i retransmisyjnych. 
Na przełomie roku 1964/65 90 następnych było 
w budowie lub planach na niedaleką przy
szłość. Jest również rozszerzana sieć łączy 
telewizyjnych, umożliwiająca przekazywanie 
programu z centralnego, moskiewskiego ośrod
ka do republik związkowych (w ub. roku do 
6 stolic republikańskich i 60 miast; następnie 
do Erewania, Tbilisi, Baku, Ałma-Aty, Frunze 
i Taszkientu), (b) 

i l o ś ć 
t y t u 
ł ó w 

8806 
7831 
7246 
9936 

10463 
10603 

9111 
6791 

p r z e c i ę t n y 
n a k ł a d 

jednora
zowy 

w min egz. 
38 
36 
49 
58 
59 
62 
72 
84 

e g z . n a 
1000 

miesz
k a ń 
c ó w 

198 
199 
252 
288 
283 
297 
333 
374 

1940 
1950 
1955 
1957 
1958 
1959 
1961 
1963 

Jak widać, po okresie zwiększenia się ilości 
tytułów w latach 1960—61, nastąpiło wydatne 
ilościowe ich ograniczenie (w roku 1962 6.712), 
co jednak nie miało wpływu na przeciętny jed
norazowy nakład wszystkich gazet, systema
tycznie wzrastający, i na przeciętną egzem
plarzy przypadającą na 1000 mieszkańców, 
która ma również stałą tendencję wzrostu. 

Powyższe dane zaczerpnęliśmy ze specjal
nego dodatku do Biuletynu Statystycznego 
(nr 10, 1964). (k) 

Radioabonenci 
W 1940 r. ilość abonentów radia wynosiła 

7 milionów (36,5 na 1000 mieszkańców), 
w 1950 r. — 13. 328 tys. (73,7 na 1000 mieszkań
ców), w 1960 r. — 58.648 tys. (276 na 1000 mie
szkańców) i wreszcie w 1963 r. — 69.800 tys. 
(311 na 1000 mieszkańców), (k) 

Teleabonenci 
W 1940 r. było ich zaledwie 400, w 1950 r. — 

10 tys . , W 1960 r. — już 4.788 tys . i W 1963 r. — 
10.400 tys., co daje wskaźnik 64,3 teleabonentów 
na 1000 mieszkańców, (k) 

„The Washington Post" w Moskwie 

Amerykański dziennik The Washington Post 
otworzył z początkiem 1965 roku swoje przed
stawicielstwo. Stanowisko stałego korespon
denta powierzono Stephenowi Rosenfeldowi, 
który od kilku lat na łamach swego macierzy
stego pisma publikował artykuły poświęcone 
Związkowi Radzieckiemu, (wp) 

S p r o s t o w a n i e . W dziale „Nekrologia" w poprzednim numerze Zeszytów Praso-
znawczych (nr 4/64, s. 141) na skutek pomyłki autora podane zostało błędnie imię zmarłego 
Józefa Brodzkiego (1886—1964), co niniejszym prostujemy. 
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Ирена Т е т е л ё в с к а я : Попытка определить предмет исследования средств 
массовой передачи информации 

Автор статьи подвергает критике взгляды различных — как европейских, 
так и польских школ — относительно способа выделения предмета науки о сред
ствах массовой передачи информации и его пределах. Из трех указанных в ста
тье методов определения предмета автор отвергает исторический и конвенцио
нальный методы, принимая и применяя систематический метод, с той, однако, 
оховоркои, что трудно выносить окончательные решения, так как взгляды на 
предмет любой дисциплины подлежат эволюции в ходе истории. Выработка нее 
дефиниции науки не является уже сегодня условием ее самостоятельности. 

Исходя из таких предпосылок, автор настоящей статьи пытается определить 
общие пределы предмета науки о средствах массовой передачи информации. 
Автор констатирует, что эта наука занимается некоторым видом поведения (дей
ствия) человека, задачи которого заключаются в собирании, разработке и по
стоянной передаче обществу информации для удовлетворения своеобразных 
индивидуальных и коллективных потребностей и достижения определенных 
политических, общественных либо коммерческих целей. Это действие, выделив
шееся в ходе истории на основании принципа разделения труда, всей своей 
сущностью неразрывно связано с системой функционирующей общественной 
группы, представляя вследствие этого интерес для многих дисциплин, как то: 
социология государства, социология власти, культуры, воспитания, экономии, 
права, истории и теории литературы, языкознания, педагогики и психологии. Это 
действие имеет форму процесса (коммуникации) и как таковое состоит из трех 
структурных фаз: 

1) Отправитель-распоряди- иначе Намерение и его общественные, 
тель политические и экономические 
Отправитель-создатель условия 

2) Передаваемое содержание „ Предварительная цель 
Результаты труда журна
листа, редактора и печат
ника 

3) Получатель „ Окончателная цель, намерение 
распространить содержание, ре
зультаты его воздействия. Влия
ние получателей на создателей. 

Этой схемой определяются общие рамки сложного предмета, на котором со
средоточивается — как это указывалось выше — внимание не одной, а многих 
дисциплин, посвященных полностью либо частично этому предмету. 

Путем же объединения этих различных дисциплин в рамках одного научно-
исследовательского института (явление в наши дни почти повсеместное) реали
зуется постулат интеграции общественных наук, а также создается своего рода 
технология, т. е. познание, задачи которого заключаются в реализации практи
ческих целей, определяющихся объективными потребностями. Таким образом 
возникает комплекс соответствующим образом подобранных участков ряда наук, 
совокупность которых является теоретической основой данной технологии, на 
которой строится комплекс суждений относительно реализации фактов, именно 
которой и служит данная технология. 
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Павел Д у б е л ь, Эдуард К а м и н с к и й : Иллюстративность польских газет 
Специальные исследования, посвященные иллюстрациям в печати, чрезвы

чайно редки в печатоведческой литературе. Дооценивая их значение, Централь
ное фотографическое агентство (Centralna Agencja Fotograficzna —• CAF) пору
чило Печатаведческому центру провести анализ иллюстративности всей польской 
ежедневной печати. Исследованиям было подвергнуто 39 газет, выходящих G—7 
раз в неделю, за срок от 20 апреля до 19 мая 1964 года. Предмет анализа заклю
чался в сравнении доставки и способа использования фотосервиза ЦФА отдель
ны:.? и газетами па фоне их общей иллюстративности. 

Методы анализа опирались на результаты работ Печатовэдческого центра по 
анализу содержания (эти работы многократно публиковались на страницах жур
нала „Зсшиты прасозпавче"), а также на работу Людовика А. С. Мартина 
„Die Illustration der Tageszeitungen in der Bundesrepublik", опубликованную в жур
нале Publizistik № 1 за 1961 год. 

Общая средняя для 39 польских газет составила 1,5 снимка на полосу. Если 
учесть скудный объём польских газет, то степень их иллюстративности довольно 
хороша, между тем как в описанных Мартином исследованиях, проводившихся 
в Западной Германии, оказались 2 снимка на полосу — конечно без части, 
отведенной под объявления. 

Каждый третий напечатанный в газете снимок (в среднем 0,5 на полосу) 
происходил из фотосервиза ЦФА, процент же использования всего доставлен
ного Агентством фотосервиза составил всего лишь 11,3%; в мировых фотоагент
ствах он составляет свыше 20%. Проведенный Центральным фотографическим 
агентством в сентябре и декабре 1964 года добавочный анализ некоторых газет 
показал, впрочем, общий рост их иллюстративности и большее использование 
фотосорвиза Агентства. Этот рост наступил, главным образом, вследствие мер, 
принятых в результате рассматривающихся здесь исследований. 

Кроне вышеуказанных аспектов, в анализе учитывались: скорость напеча
тан':я агенционных снимков, тематика и географическое происхождение до
ставленных Агентством и использованных газетами снимков; связь снимков 
с сопровождающим их текстом; использование снимков, имеющих сугубо актуаль
ный характер; снимков, особе важных для всей ежедневной печати, и другие 
элементы такого же характера. 

Валерий П и с а р е к : Заголовки печатных сообщений 
В основу рассуждений, помещенных в настоящей статье, легли исследования 

заголовков печатных высказываний, относящихся к жанру печатней инфор
мации и опубликованных в подобранных путем жеребьёвки номерах газет: 
„Трибуна Люду", ,.Жице Варшавы", „Газета Краковсна" и „Эхо Кракова" за 
первую четверть 1954 года. Основное внимание автор уделяет синтаксическому 
анализу, выделяя четыре возможных типа синтаксических структур: 1. Предло
жение (сообщение с употреблением личной формы глагола), 2. извещение (сооб
щение с „предположительной" личной формой глагола), 3. назывное сообщение, 
имеющее форму номинальной группы), 4. определяющее сообщение (сообщение, 
имеющее форму определяющего члена). Классификация материала дает воз
можность определить, какие синтаксические схемы чаще всего выступают 
в заголовках современной польской печати. 

Результатом лексических исследовании является список 20 самостоятельных 
слов, относительно чаще всего выступающих в печатных заголовках (на первом 
месте находится прилагательное „новый"). Затем автором анализируется содер
жание заголовков (о чем идет речь в заголовке), их композиция (функция 
подзаголовка, межзаголовков и надзаголовков). 

Из проведенных исследований вытекает, между прочим, что четыре проана
лизированные газеты не отличаютя существенным образом друг от друга 
языковой фермой своих заголовков. 

Мечислав Иг л от : Основные направления эволюции польской журналистики 
на литовско-русских землях (1832—1851 годы) 

В настоящей статье рассматриваются основные проблемы одного из интерес
нейших периодов в истории польской журналистики эпохи ромактизма. Это — 
резюме не печатавшегося до сих пор обширного труда, посвященного журналам 
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этого периода. В статье вкратце охарактеризовано происхождение, история 
и упадок 14 польских журналов и 12 одпогодников, издававшихся в течение 20 
лет в Петербурге и на обширных территориях так называемых западных губер
нии Российской империи. 

Автор статьи старался определить некоторые характерные черты, общие для 
всех этих — различных по своему происхождению — Журналов. Оказалось,, что 
в первом десятилетии общей для всех рассматриваемых жз'рпалов была их 
сильная связь с традициями Просвещения. Это были годы эклектизма и идейной 
стабилизации. Во втором десятилетии, когда па первое место стали выдвигаться" 
так называемые сборники (Pisma zbiorowe), опиравшиеся в некоторой мере па 
образец Revue de deux Mondes, побеждают лозунги историзма и регионализма 
эпохи романтизма, интерпретировавшиеся — по -.-дойным соображениям — самым 
различным образом. Чем ближе к Весне народов, тем сильнее становились идей
ные разногласия между прогрессивными журналами, как то: Gwiazda (Звезда), 
Pamiętnik Naukotvo-Literacki (Научно-литературный вестник) и консерватив
ными и умеренными, как Ruben (Pyöoii), Tygod.Viik Petersbuski (Петербургский 
еженедельник), а также Ateneum (Атенеум) Ю. И. Крашевского. 7?. то же время 
усилилась реакция царской цензуры, распоряжения которой стали основной 
причиной упадка польской периодической печати па указанной территории. 
После 1851 года на литовско-русских землях в точение G лет не издавался ни 
один польский журнал. 

Мария Л и п ч и и с к а л: Логическая культура к журналистика 
В статье, помещенной в отделе ,, Дискуссии", сперва толкуете л понятие „ло

гическая культура". Оно было выдвинуто в нашей науке известным логиком, 
профессором Т. Чежовским, которой логическую культуру понимает как „знания 
в области логики и умение логично рассуждать и высказывать свой мысли". 
Автор настоящей статьи считает, что некоторые разделы логики должны пт ьзы-
вать особый интерес журналиста, так как они оказывают действенную помощь 
в его профессиональной работе; что сушествует проблема логической культуры 
в журналистике, а также проблема распространения журналистами этой куль
туры в обществе. Дальнейшая часть статьи посвящена обоснованию этих сооб
ражений. 

ЗДЗИСЛЭЕ Д у д з и к : Ссягл и печать 
В связи с проходяще:! в Польше предвыборной кампанией в Сейм автором 

настоящей статьи обсуждаются формы сотрудничества Сейма с печатью, роль 
и задачи парламентских спецкорреспоидептов, методы их работы, а также их 
организация — Клуб парламентских споцкоррсепондентов (Klub Sprawozdawców 
Parlamentär-nych). Сперва указывается па то, что Клуб парламентских спецкор
респондентов был основан в Польше в 1919 год:/. За годы между двумя миро
выми войнами не сохранились документальные материалы, которые помогли бы 
восстановить историю клуба за этот период. После войны Клуб возобновил свою 
деятельность в 1946 году. В стать,с представлена деятельность Клуба за внемя 
от его восстановления до наших дней. Автор — сам уже несколько лот состоя
щий членом Клз'ба и парламентским спепкорреспопдептом — описывая работу 
спецкорреспендентов, спирается в некоторой мере и на собственный о поп: и на
блюдения. 

SUMMARY 

Irena T e t e l o w s k a : An essay to define the subject of research carried out on 
the methods of mass information 

The article discusses the subject of mass communication. The opinion of different 
Polish and European schools concerning the way of defining it and the whole scope 
of this subject undergoes the author's critique. The author rejects the historical and 
conventional method and accepts and applies the systematic method. She mentions, 
however, that it is difficult to give final and definite conclusions as the opinions 
concerning the subject of every science undergo a historical evolution. The elabo-
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ration of the definition of science is not at the present day the condition of its inde
pendence. 

Having this in mind the author gives suggestions as to the general definition of 
the subject of the science which deals with methods of mass information. The 
author states that this science is interested in a certain type of human activity the 
aim of which is to collect, elaborate and permanently supply with information the 
members of society and in this way to satisfy the individual and collective needs 
and to reach the definite political, social and commercial aims. This activity is 
historically separated according to the division of labour and is closely connected 
with the system of social groups and therefore establishes in its parts subjects of 
interest in a number of sciences, above all sociology of state, sociology of power, cul
ture and education and also economy, law, history of theory of literature, linguistics, 
pedagogy and psychology. The mentioned activity represents a process of communi
cation and as such has a compound character consisting of three structural phases: 

1) Sender — dispatcher in other the aim and its social, politi-
Sender — author words cal and economical conditions 

2) The content which is trans- in other the initial aim 
mitted words 
The work of the journalist, 
editor and printer t h e fin$d ^ p u r p o s e S ) d i s t r i _ 

3) Receiver in other bution of the content, the 
words consequences of its influence. 

The influence of the receivers 
upon the authors 

This scheme defines the general frames of the complex subject in which unite 
as it was shown above the interests of not one but several sciences finding here but 
a particular fragment of their much wider field. 

By joining these numerous sciences in one research centre (an almost universal 
phenomenon of the present day) we realise an ultimate integration of social sciences 
and the creation of a particular branch of knowledge that is cognition which serves 
to the realisation of practical aims decided by objective needs. A complex of pro
perly chosen fragments of several sciences is built in this way, and presents the 
theoretical basis for a given technology. On this basis again is built a series of sta
tements concerning the realisation of practical matters to which the given technology 
serves. 

Paweł D u b i e l and Edward K a m i ń s k i : The Amount of Illustration in Polish 
Daily Papers 

Separate investigations of press illustration are extremely scarce in general litera
ture concerned with press problems. The Central Photographic Agency in Poland 
(CAF), realizing their significance, asked the Press Research Centre for an analysis 
of the amount of illustration found in all Polish daily press. The investigations com
prised 39 daily papers issued six or seven times a week, for the period from 20th 
April to 19th May, 1964. The object of the analysis was to compare the supply and 
the way of using the CAF photograph service by the particular daily papers, against 
the background of their overall amount of illustration. 

The method applied for our analysis was founded upon the results of the studies 
carried out by the Press Research Centre on the analysis of contents (published 
recurrently in Zeszyty Prasoznawcze) and upon a study by Ludwig A. C. Martin, 
"Die Illustration der Tageszeitungen in der Bundesrepublik", published in Publizis
tik No. 1, 1961. 

The general average for 39 Polish daily papers was 1.5 picture per column. In view 
of the scanty volume of the Polish daily papers the degree of their illustration can 
be estimated as fairly high, considering that the West German investigations described 
by Martin have revealed two pictures per editorial column, i. e. without the adverti
sement section. 

Every third published picture (averaging 0.5 per column) was provided by the 
CAF service, whereas the percentage in which all the service supplied was used 
amounted barely to 11.3%); in world photographic agencies it usually exceeds 20%. 
Incidentally, the supplementary analysing tests made by the CAF in September and 
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December, 1964 upon some of the papers selected at random, showed a general ten
dency of increasing the illustration standard as well as an improvement in the 
using of the agency service. This was chiefly due to decisions taken as a result of 
the above-described investigation. 

Besides the above-named aspects, the analysis took into consideration the rate 
at which the agency-supplied photos are published, their subject matter and the 
geographical origin of the pictures, both supplied and published, the relevancy of 
the pictures to the text accompanying them, the use made of pictures intended to 
provide current information as well as of pictures of particular interest to daily press 
in general, and other similar questions. 

Walery P i s a r e k : Press Information Headings 
The considerations recorded in the paper have been founded upon examination 

of headings printed over press information and published in the issues — which had 
been drawn out by lot — of the daily papers Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Ga
zeta Krakowska and Echo Krakowa dating from the first quarter of 1964. The author's 
attention has been centred mainly upon syntactic analysis: he distinguished four 
possible types of syntactic formation: 1. sentence (information with personal form 
of verb), 2. announcement (information with an "implied" personal form of verb), 
3. denominating communication (information of nominal group form), 4. qualifying 
communication (information of qualifying member form). The classification of ma
terial has permitted to determine which syntactic headings schemes are most 
frequently used in contemporary Polish press. 

As a result of these lexical investigations the author has established a list of twenty 
independent words with the highest relative frequency in press headings (the most 
frequent word used having been the adjective n e w). He then proceeded to examine the 
contents of the headings (what the reader is told by the heading) and their composition 
(the functions assigned to the head caption, subtitle and intertitles, respectively). 

The investigation has led the author to draw the conclusion (among other issues) 
that the four periodicals examined do not differ in any essential degree as to the 
language form of the headings. 

Mieczysław I n g 1 о t : Main Trends of Development in the Polish Periodical Press 
upon Lithuanian and Ruthenian Territories (1832—1851) 

The paper published under this title discusses the basic problems presented by one 
of the more interesting chapters from the history of Polish periodical press of the 
Romantic epoch. It is a summary of an insofar unpublished extensive study con
cerned with those periodicals. The paper briefly outlines the origin, history and sub
sequent decline of fourteen Polish periodicals and twelve annual volumes which were 
published for twenty years at St. Petersburg and upon the large territories of the 
so-called western government districts of the Russian Empire. 

The author's efforts went towards discovering some mutual features for these 
genetically different periodicals. He found out that the common feature of the 
examined periodicals during the first decade of the discussed period was their strong 
tie with the traditions of the Age of Enlightenment. Those were years of eclecticism 
and consolidation of ideas. In the second decade during which the first place fell 
rather to the so-called collective periodical works, which to > some extent followed 
the pattern set by Revue de deux Mondes, it were the slogans promoted by the 
historical and regional trends of the Romantic epoch that prevailed; their interpre
tation, however, varied considerably, owing to ideological reasons. As the Spring of 
Nations period was drawing nearer the ideological disputes between, on the one 
hand, the progressive periodicals such as Gwiazda ("The Star") and Pamiętnik Nauko-
wo-Literacki ("The Scientific and Literary Diary"), and, on the other, the conservative 
and moderate ones like e. g. Rubon, Tygodnik Petersburski ("St. Petersburg Weekly") 
and J. I. Kraszewski's Athenaeum — developed in strength. This was coupled with 
a simultaneous increase in the general reactionary trends of the Tzarist cenzorship 
whose orders became the principal reason for the subsequent fall of Polish periodicals 
upon those territories. Thus after 1851 for six years no Polish periodicals of any kind 
were published upon the Lithuanian and Ruthenian areas. 

Maria L i p c z y ń s k a : Logical Culture and Journalism 
The paper, published in the Discussions section, begins with explaining the concept 

of "logical culture". The term was first used in this country by the eminent logician 
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Professor T. Czeżowski who defined the concept of logical culture as "logical know
ledge and efficiency in logical thinking and expi'essing one's thoughts". The paper 
suggests that some branches of logic must be of special interest to journalists as 
particularly helpful in their professional activities, and that, moreover, there exists 
the problem of logical culture in journalism as well as that of disseminating and 
propagating it among the wide circles of society by journalists. These ideas and 
suggestions hai'e been discussed at large in the paper. 

Zdzisław J. D u d z i k : The Seym (PoMsh Parliament) and the Press 
In reference to the present election campaign to the Polish Parliament the author 

discusses the various forms of co-operation between the Seym and the press, the 
role and tasks devolving' upon parliamentary reporters, their working methods and 
their association, the Parliamentary Reporters Club. The paper goes back to the time 
when the Club was first established in Poland, in 1919. No materials or records have 
been preserved from the inter-war period which would have been of assistance in 
the reconstructing of the Club history. After the war the Club was reestablished 
in 1943. The paper goes on to present an outline of its activities ranging over nearly 
twenty years. The author, who for some years now has himself been a Club member 
and a parliamentary reporter, has founded his reflections on the work of parlia
mentary reporters, to some extent upon his own experience and observations. 

RESUME 

Irena T e t e l o w s k a : Essai de définition de l'objet des recherches sur les moyens 
de diffusion collective de l'information 

L'auteur de l'article analyse d'une manière critique les points de vue européens 
et polonais des différentes écoles concernant la façon de distinguer et d'établir 
l'étendue de l'objet de la science des moyens de diffusion collective de l'information. 
Des trois méthodes de distinction de l'objet citées, l'auteur rejette la méthode histo
rique et la méthode conventionnelle pour accepter et employer la méthode systéma
tique, toutefois elle souligne qu'il est difficile de présenter une solution définitive, 
car les points de vue au sujet de l'objet de chaque discipline sont sujets à l'évolution 
historique. En outre, l'élaboration de la définition d'une science n'est plus aujourd'hui 
l'unique condition de son autonomie. 

A partir de ces principes, l'auteur formule des propositions concernant la délimitation 
des frontières générales de l'objet de la science des moyens de diffusion collective 
de l'information. Elle constate que cette science s'intéresse a un certain genre du 
comportement (de l'activité) humain qui consiste à rassembler, élaborer et transmettre 
d'une manière permanente aux membres de la société des informations, et par cela 
à apaiser un besoin particulier tant individuel que collectif, par ailleurs cette activité 
permet à atteindre certains buts définis politiques, sociaux ou commerciaux. Cette 
activité qui est historiquement délimitée à partir du principe de la division du travail, 
est en son essence indissolublement liée au sj^stème du groupe social fonctionnant 
ce qui explique qu'elle est, dans ses différentes parties, un objet d'intérêt pour 
diverses disciplines, et surtout pour la sociologie de l'État, la sociologie du pouvoir, 
la culture, l'éducation, l'économie, le droit, l'histoire et la théorie de la littérature, 
la linguistique, la pédagogie et la psychologie. Cette activité humaine prend la forme 
de processus (celui de communiquer) et en tant que tel il possède un caractère com
plexe englobant trois phases structurales: 

1) l'expéditeur — disposant c'est-à-dire l'intention et son conditionne-
l'cxpéditeur — créateur ment social, politique et écono

mique 

2) Le contenu expédié „ But préliminaire 
Le résultat du travail du 
journaliste, du rédacteur et 
typographe 
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3) Le destinataire c'est-à-dire But final, intentions de trans
mettre des con tenus, leur cir
culation, l'effet de leur in
fluence. Influence des destina
taires sur les créateurs. 

Ce schéma présente le cadre général de l'objet complexe dans le sein duquel se 
rassemblent — comme nous l'avons démontré —• les sujets d'intérêt non pas d'une 
seule mais de plusieurs disciplines trouvant là soit leur objet, soit une partie assez 
large de celui-ci. 

En réunissant ces diverses disciplines dans le cadre d'un seul institut de recherches 
(c'est à l'heure actuelle un phénomène presque universel), on réalise le postulat de 
l'intégration des sciences sociales, en même temps on crée un genre particulier de 
technologie, à savoir la connaissance, dont le but est de servir à la réalisation de buts 
pratiques, désignés par les besoins objectifs. De cette manière, il est créé un complexe 
de secteurs préalablement choisis de plusieurs disciplines scientifiques, fermant en
semble une base théorique pour la technologie donnée, sur laquelle on construit un 
ensemble d'affirmations concernant la réalisation de faits, réalisation rendue possible 
par la technologie donnée. 

Paweł D u b i e l , Edward K a m i ń s k i : Le degré d'illustration d-.ms les quotidiens 
polonais 

La littérature consacrée aux recherches sur l'information connaît très peu de 
positions traitant des recherches sur l'illustration de presse. Se rendant compte de 
la valeur de telles recherches, l'Agence Centrale Photographique (CAF) s'est adressée 
au Centre de Recherches sur la Presse afin de procéder à l'analyse du degré d'illu
stration dans la presse quotidienne polonaise. Les recherches entreprises ont englobé 
39 quotidiens paraissant 6—7 fois par semaine pour la période du 20 avril au 19 mai 
1964. L'objet de cette analyse consistait en la comparaison du matériel photographique 
de la CAF publié par les différentes rédactions par rapport à l'ensemble des illustra
tions publiées par celles-ci. 

La méthode de l'analyse était basée sur les résultats des travaux du Centre de 
Recherches sur la Presse dans le^domaine de l'analyse du contenu (qui ont été publiés 
dans plusieurs numéros des Zeszyty Prasoznawcze) ainsi que sur l'ouvrage de 
A. C. Martin „Die Illustration der Tageszeitung in der Bundesrepublik" publié dans 
le numéro 1 de 1961 de la revue Publizistik. 

La moyenne générale pour les 39 quotidiens polonais s'est montée à 1,5 photo
graphie pour chaque page. Par rapport au faible volume des quotidiens polonais, le 
degré d'illustration est assez bon; les recherches entreprises en Allemagne occidentale 
par Martin ont donné un résultat de deux photos par page rédactionnelle, c'est-à-dire 
sans la publicité. 

Toutes les trois photos (0,5 de moyenne par page) provenaient du service de la 
CAF, cependent ll,3'°/o de l'ensemble de ce service seulement était utilisé par les 
rédactions, ce pourcentage est plus faible que le pourcentage des agences mondiales 
photographiques se montant en moyenne à 20"/o. Des analyses complémentaires entre
prises par la CAF en septembre et décembre 1964 ont démontré que dans plusieurs 
quotidiens on observe une augmentation du degré d'illustration et une plus importante 
mise en valeur du service de l'agence. Ces changements ont été opérés à la suite de 
décisions prises après avoir pris connaissance des résultats obtenus au cours des 
premières analyses. 

En plus des aspects énumérés, l'analyse s'est intéressée à la rapidité de l'impression 
des photos de l'agence, aux sujets traités et à la provenance géographique des photos 
insérés, aux textes accompagnant les photos, à la mise en valeur des photos à ca
ractère d'information, aux photographies particulièrement importantes du point de 
vue de l'ensemble de la presse quotidienne ainsi qu'à d'autres éléments du même 
genre. 

Walery P i s a r e k : Le „head-line" dans la nouvelle de presse 
Les considérations de cet article sont basées sur les recherches entreprises sur le 

„head-line" du matériel de presse appartenant au genre de l'information de presse 
et publié dans les numéros tirés au sort des quotidiens suivants: Trybuna Ludu, Życie 
Warszawy, Gazeta Krakowska et Echo Krakowa pour la période du premier trimestre 
de 1964. L'auteur s'intéresse plus particulièrement à l'analyse de la syntaxe, différen-
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ciant quatre types de „head-line": 1. la phrase (proposition à forme personnelle du 
verbe), 2. la notification (proposition à forme personnelle „sous-entendue" du verbe), 
3. l'information dénommant (proposition à forme du groupe nominal), 4. l'information 
définissant (proposition à forme de phrase définissante). La classification de ce ma
tériel permet de définir les schémas de syntaxe du „head-line" les plus souvent 
employés dans la presse polonaise contemporaine. 

Le fruit de ces recherches lexicales consiste en une liste de 20 expressions les plus 
fréquentes dans le „head-line" de presse (à la première place se trouve l'adjectif 
„nouveau"). Ensuite l'auteur analyse le contenu des „head" (ce qu'il dit) ainsi que sa 
composition (fonction de l'entête, du sous-titre, de l'inter-titre). 

Des recherches entreprises, il découle que les quatre titres analysés sont peu 
différents en ce qui concerne la forme de la langue des „head-line". 

Mieczysław I n g 1 o t: les principales tendances de l'évolution de la presse périodique 
polonaise en Lithuanie et Russie (1832—1851) 

Cet article analyse les problèmes fondamentaux d'un des chapitres les plus inté
ressants de l'histoire de la presse périodique polonaise de l'époque romantique. C'est 
un résumé d'un ouvrage important non encore publié consacré à ces périodiques. 
Il y est question de la genèse, de l'histoire et de la disparition de 14 périodiques 
polonais et de 12 revues annuelles paraissant pendant 20 ans à Petersbourg et dans 
d'autres villes des régions occidentales de l'empire russe. 

L'auteur a essayé avec succès de retracer les traits caractéristiques communs de 
ces périodiques assez différents les uns des autres. Il s'est avéré par exemple qu'un 
des traits caractéristiques de ces périodiques au cours des dix premières années de 
leur parution consistait en leur attachement aux traditions du siècle des lumières. 
Ces premières années étaient des années où fleurissaient l'éclectisme et la stabilisation 
idéologique. Après cette période on voit apparaître des publications traitant un grand 
nombre de sujets, ressemblant en partie à La Revue des Deux Mondes, s'attachant 
aux mots d'ordre de l'historisme et du régionalisme de l'époque romantique, inter
prétés différemment suivant les conceptions idéologiques. A l'approche du Printemps 
des Peuples les combats idéologiques se renforcent entre les périodiques progressistes 
tels que Gwiazda et Pamiętnik Naukowo-Literacki et les périodiques conservateurs 
et modérés tels que Rubon, Tygodnik Petersburski ainsi que Athenaeum de J. I. Kra
szewski. Au cours de cette même époque les dispositions de plus en plus rigoristes 
de la censure tsariste ont été une des raisons principales de la disparition des pério
diques polonais paraissant en Russie. A partir de 1851, pendant six ans, aucun pé
riodique polonais ne paraîtra dans les terres lithuaniennes et russes. 

Maria L i p c z y ń s k a : La culture logique et le journalisme 
L'auteur de cet article, publié dans la rubrique des „Discussions", explique au 

début ce qu'elle comprend par la notion de „culture logique". Cette notion a été 
avancée en Pologne par le logicien T. Czeżowski qui désigne la culture logique comme 
„la connaissance de la logique et l'habilité de penser et d'exprimer ses idées d'une 
manière logique". L'auteur considère qu'il existe des domaines de logique qui inté
ressent plus particulièrement le journaliste en tant que nécessaires à l'exercice de sa 
profession, elle exprime également l'opinion qu'il existe un problème de la culture 
logique dans le journalisme et un problème de la popularisation de cette culture par 
les journalistes dans la société. L'article développe largement toutes ces conceptions. 

Zdzisław D u d z i k : La Diète et la presse 
Faisant suite à la campagne électorale battant son plein à l'heure actuelle en Po

logne, l'auteur de l'article analyse les diverses formes de coopération de la Diète 
avec la presse, le rôle et les tâches des journalistes parlementaires, leurs méthodes 
de travail et l'activité de leur organisation — le Club des Journalistes Parlementaires. 
L'article signale au début que le Club des Journalistes Parlementaires en Pologne 
a été créé en 1919. Il est cependant difficile de retracer l'histoire de ce Club au cours 
de la période de l'entre-deux-guerres en raison de la disparition de l'ensemble de la 
documentation au cours de la dernière guerre. Après la fin des hostilités, le Club 
a repris son activité en 1946. L'article présente son activité au cours des dernières 
vingt années. L'auteur, lui-même membre de ce Club et journaliste parlementaire 
depuis plusieurs années, s'appuye sur ses propres expériences et observations pour 
retracer le genre d'activité des journalistes parlementaires. 
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