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SYLWESTER DZIKI

O STATYSTYCZNEJ CHARAKTERYSTYCE
PRASY ŚWIATOWEJ
(Uwagi i propozycje)

Sprawa niedoskonałości statystyki prasowej, zarówno w Pol
sce jak i świecie, podnoszona była od dawna.
Stosowanie
w różnych krajach różnych schematów i metod obliczeń sta
tystycznych utrudnia ogólnoświatową charakterystyką
ruchu
prasowo-wydawniczego.
Utrudnia też, lub wręcz
uniemożli
wia, statystyczne porównania prasy poszczególnych
krajów.
Autor artykułu po przeanalizowaniu roczników
statystycznych
wielu krajów postuluje uregulowanie problemu
statystyki
prasowej przez organizacje
międzynarodowe.

1.
Przedmiotem tego rozważania są niektóre problemy odnoszące się do
charakterystyki statystycznej polskiego i światowego ruchu wydawniczego.
Charakterystyka taka — w moim rozumieniu — powinna obejmować:
1. rozmiary produkcji wydawniczej;
2. jej strukturę ujętą w wielorakich przekrojach; oraz
3. nasycenie rynku — chociażby w ograniczonym zakresie.
Tego rodzaju syntetyczna informacja o podstawowych zjawiskach ruchu
prasowo-wydawniczego i rozwoju konsumpcji prasy stanowi cenną fakto
graficzną przesłankę podejmowania aptymalnych decyzji odnośnie do kie
runków i rozmiarów dalszej działalności prasowo-wydawniczej. Interesuje
ona zarówno badacza środków masowego przekazu informacji jak i prakty
ka — wydawcę czy dystrybutora prasy.
Dla badacza zebrane dane liczbowe stanowią informację o rozwoju dzia
łalności wydawniczej, jej strukturze i zarysowującycn się tendencjach
i formach organizacyjnych. Określają one również stosunki panujące na
zagranicznych rynkach czytelniczych.
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Praktyk wydawca wykorzysta dane statystyczne przy konstruowaniu
planów wydawniczych. Konfrontując wskaźniki swej działalności z sytua
cją panującą w innych krajach, uzyskuje porównawczą ocenę swojej sytu
acji, a zarazem wzorzec, do którego chciałby się upodobnić.
Nim zajmę się charakterystyką publikacji, które mogłyby być źródłami
informacji dla takiego porównawczego opracowania ustosunkuję się do
niektórych kwestii związanych z tym problemem.
U w a g a p i e r w s z a . Pomijając tu, nawet liczne, lecz wycinkowe (stąd
mało przydatne dla celów wymagających danych o charakterze ciągłym)
charakterystyki ruchu wydawniczego poszczególnych krajów, trzeba pod
kreślić brak — występujący zresztą nie tylko w naszym piśmiennictwie —
systematycznych, wyczerpujących charakterystyk statystycznych. Choć,
trzeba powiedzieć, że pojedyncze próby takich przedsięwzięć są w wielu
przypadkach niezmiernie interesujące (wymienię tu dla przykładu charak
terystykę rynku czytelniczo-wydawniezego w Polsce w 1957 r. dokonaną
przez Zygmunta Jollesa 1 ), czy też opracowanie wcześniejsze, dla lat 1951
do 1955 wykonane w Zakładzie Badań Prasoznawezych przez Stefanię Flakównę i Michała Szulczewskiego2). Pomijam tu też opracowania inne,
powstające najczęściej na marginesie omawiania kolejnych tomów „Rocz
nika statystycznego" czy „Ruchu wydawniczego w liczbach" — przynoszące
jedynie fragmentaryczne dane.
Brak więc opracowań ciągłych, informujących o środkach masowej in
formacji w obrębie jednego kraju, a cóż dopiero wspominać o komparatystycznych wydawnictwach, dostarczających danych o produkcji wydawni
czej wielu krajów, choćby tylko europejskich.
U w a g a d r u g a . Uboga jest również krytyczna literatura na temat
zawartości i zakresu danych sprawozdawczych. Są to najczęściej jedynie
refleksje na marginesie recenzowanych wydawnictw. W sumie — wypo
wiedzi te nie dostarczają dostatecznych wniosków i propozycji, które były
by pomocne przy konstruowaniu podstaw metodologicznych do charakte
rystyki statystycznej, czy wskaźników statystyczno-ekonomiciznych 3).
Powodem owych niedostatków są z pewnością teoretyczne kłopoty z ty
pologiczną klasyfikacją, jak też brak ujednoliconej terminologii prasowowydawniczej, norm obowiązujących w skali międzynarodowej itp. W ślad
za tymi idą różnorodne praktyki i metody przyjmowane przy opracowy
waniu zestawień liczbowych. Na niektóre z nich zwrócił uwagę Zygmunt
Jolies w wystąpieniu na warszawskiej Międzynarodowej Sesji Prasoznawczej w roku 1962:... „UNESCO stosuje kryteria, które nie uwzględniają
specyfiki prasy krajów socjalistycznych (m. in. przez pomijanie gazet za
kładowych — przyp. sd.) i w konsekwencji, tak mnie się wydaje, obniżają
rolę i rangę naszej prasy, jej zasięg, nakłady, funkcje socjalne, a także jej
rolę kulturalno-twórczą, obniżają też i wskaźnik czytelnictwa prasy w po
szczególnych krajach socjalistycznych" 4).
!)
Z. J o l i e s : Czytelnictwo 1 rozwój prasy w 1957 roku, Prasa Polska, 195«, nr 5.
2
) St. F l a k ó w n a I M . S z u l c z e w s k i : Dzienniki i tygodniki wychodzące w Polsce
w latach
1951—55, Biuletyn Naukowy ZBP, 1956, nr 16.
3
) Z ciekawszych wystąpień odnotuję: Jan K a l k o w s k i : Prasa polska w Roczniku staty
stycznym, Prasa Polska 1948, nr 10 i t e g o ż : Spra"wy statystyki prasy, Prasa Współczesna
i Dawna, 195S, nr 4; Irena B u r s z t y n s k a , Alina Т е р l i : О statystyce nakładów prasy
dyskusyjnie, Biuletyn Żarz. Gl. RSW Prasa, 1959, nr 2; Zygmunt J o l i e s : O statystyce wydaw
nictw
periodycznych, Prasa Polska, 1958, nr 7
4
) Cyt. wg. stenogramu przemówienia.
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2.
Przedstawiwszy w formie ogólnych uwag znaczenie charakterystyki statystycznej
zarówno dla teoretyka jak i praktyka wydawcy, wskazałem na istotne braki w tego
rodzaju opracowaniach. Wyłaniają się więc pytania:
— gdzie szukać informacji o rozmiarach produkcji wydawniczej?;
— czy informacje te są tak sformułowane, by odzwierciedlały jej strukturę choćby
tylko przedmiotową, określoną częstotliwością wydawania, regionalną czy organi
zacyjną?
I w zasadzie próba poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania wyczerpie cał
kowicie treść dalszych moich rozważań. Jeśli brak monograficznych opracowań, to
nic prostszego — mógłby ktoś powiedzieć — niż szukanie potrzebnych informacji
w wydawnictwach statystycznych o charakterze ogólnym.
W ten sposób przechodzę do charakterystyki wydawnictw, które stanowią źródło
interesujących nas tu wiadomości. Rezygnując ze szczegółowej charakterystyki da
nych prasowo-wydawniczych zawartych w zagranicznych rocznikach statystycz
nych 5) — rozważania swe ograniczam jedynie do tych momentów, które bezpośrednio
dotyczą postawionych wyżej pytań.
Przejrzane przeze mnie roczniki statystyczne 19 krajów europejskich i pozaeuro
pejskich (Kanada, USA, Brazylia) pozwalają na sformułowanie kilku ogólniejszych
spostrzeżeń :
— Wszystkie one zawierają wystarczającą ilość informacji do określenia rozmia
rów (liczba tytułów i nakłady globalne) produkcji wydawniczej danego kraju. A więc
kłopotów z odpowiedzią na pierwsze pytanie nie ma. Sprawa komplikuje się nato
miast mocno przy próbie podjęcia odpowiedzi na pytanie drugie. Komplikuje się,
gdyż:
— Żaden z roczników nie dostarcza informacji, któreby wprowadzały j e d n o 
c z e s n y — c z t e r o c z ł o n o w y podział produkcji wydawniczej, tzn. wyróżnia
jący ją z uwagi na:
a) przedmiot;
b) częstotliwość wydania;
c) regionalność;
d) organizację (firmy wydawnicze).
— Żaden z nich zresztą nie wprowadza podziału organizacyjnego e ), choćby nawet
izolowanego.
— Tylko nieliczne realizują jednoczesny trójczłonowy podział wyróżniający przed
miot, częstotliwość i regionalność. Do tej grupy wydawnictw należy „Annuaire sta
tistique de la France", „Dannmarks Statistik", „Canada Year Book" i „Statistisches
Handbuch für die Republik Österreich".
—• Podział dwuczłonowy, ze względu na przedmiot i częstotliwość wydań, wpro
wadzają: „Annuaire de la Belgique", „Statistisches Jahrbuch der DDR", „Annuario
statistico italiano", „Statistical Abstract of United States" oraz „Statisticka roćenka
CSSR".
— Podział dwuczłonowy, ze względu na przedmiot i regionalność, stosuje „Stati
stical Yearbook of Greece".
—• Podział dwuczłonowy, ze względu na częstotliwość i regionalność, stosuje „An
nuario Estadistico Espana" i „Annuario Estadistico de Brasil".
Natomiast roczniki kilku innych krajów ograniczają się do podawania jednego prze
kroju. I tak пр.:
„Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland" wprowadza podział
produkcji wydawniczej ze względu na przedmiot z uwzględnieniem jedynie ogólnej
ilości tytułów, ich rocznego nakładu oraz sprzedaży.
5
) Charakterystykę poniższą ograniczam w zasadzie tylko do roczników statystycznych wy
branych krajów, wydawnictw łatwo dostępnych w bibliotekach krajowych (m. in. w bibliotece
GUS). Pozostawiam na marginesie tego omówienia specjalne publikacje statystyczne, odnoszące
się do wytworów kulturowych typu: „Ruch wydawniczy w liczbach", „Pëcaf SSSR", „Buch und
Buchhandel in Zahlen", „Annuairo delie statlstiche culturalli". Nie wszystkie tego rodzaju wy
dawnictwa są dostępne w kraju i tylko nieliczne kraje posiadają takie wydawnictwa. Choć w za
sadzie zawierają więcej interesujących nas informacji, niż roczniki statystyczne — są opracowy
wane
na podobnych założeniach metodologicznych.
6

) P r o b l e m e m t y m i n t e r e s u j e się polski „ R u c h w y d a w n i c z y w l i c z b a c h " .
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Rocznik statystyczny Węgierskiej Republiki Ludowej w sumarycznym zestawieniu
podaje jedynie ilość czasopism (wyłączając dzienniki) w okresie 1950—1963. Natomiast
produkcję wydawniczą roku 1963 dzieli według grup przedmiotowych z uwzględnie
niem ilości tytułów i ich globalnego nakładu.
„Statisticzeski godisznik na Narodna Republika Bułgarija" dzieli prasę według
kryterium częstotliwości, uwzględniając ilość tytułów dla lat 1961, 1962 i 1963.
Wyciągając ogólniejszy wniosek z powyższych spostrzeżeń, można stwierdzić, że
przedstawione tu wydawnictwa przynoszą niejednolite dane, co uniemożliwia sformu
łowanie wyczerpującej odpowiedzi na postawione przeze mnie drugie pytanie.
Dla dalszych rozważań przydatna będzie szczegółowsza, porównawcza charaktery
styka dwu wybranych roczników: francuskiego (nb. poświęcającego prasie większą
uwagę od któregokolwiek innego) i polskiego.
„Annuaire statistique de la France" (1964) problemom prasowym poświęca 8 tabel
informujących, m. in. o:
— konsumpcji papieru prasowego (w przekroju częstotliwości wydań i technik
drukarskich) ;
— regionalnej i technicznej (techniki drukarskie) strukturze prasy;
— strukturze przedmiotowej dzienników z uwzględnieniem liczby tytułów, nakładu
rocznego, rozprowadzenia w drodze prenumeraty oraz zwrotów;
— nakładach najważniejszych dzienników Paryża.
Oddzielnie otrzymujemy informacje o:
— strukturze prasy z uwagi na przedmiot i częstotliwość wydań, uwzględniającą
ilość tytułów i nakład roczny; oraz
— o strukturze prasy z uwagi na częstotliwość wydań i regionalność (departament)
z uwzględnieniem ilości tytułów i ich nakładu rocznego).
Wydawnictwo francuskie poświęca więc prasie stosunkowo dużo uwagi, podając
w zasadzie wszystkie ważniejsze elementy poszukiwane w statystyce przez wydawcę
i naukowca. Choć z drugiej strony brak tu danych o jednorazowych nakładach (dla
wyodrębnionych grup), a także o ilości egzemplarzy przypadających na 1000 miesz
kańców.
Natomiast polski „Rocznik statystyczny" poświęca prasie jedynie 3 tabele — pomi
jam tu 7 zestawienie w przeglądzie statystyki międzynarodowej i inne zbiorcze zesta
wienia ) — informujące:
— o strukturze prasy z uwagi na częstotliwość z uwzględnieniem nakładów jed
norazowych i globalnych;
— o strukturze przedmiotowej czasopism z uwagi na częstotliwość wydań;
— o strukturze regionalnej (województwo) i z uwagi na częstotliwość (dane licz
bowe odnoszą się tylko do ilości egzemplarzy sprzedanych).
Ogólna refleksja, jaka nasuwa się z powyższego wyliczenia, to stwierdzenie, że brak
w polskim wydawnictwie informacji o strukturze regionalnej prasy, ujętej w prze
kroju charakteryzującym rozmiary produkcji, jak też danych o rocznych nakładach
czasopism. W konsekwencji, posługując się np. tymi dwoma rocznikami, można ze^
stawiać i porównywać ilość czasopism w obu krajach w podziale według grup przed
miotowych, ale już nie w zakresie nakładów rocznych. Informacji tych poszukiwać
trzeba w innej publikacji — np. w wydawnictwie pt. „Ruch wydawniczy w licz
bach".
A więc w tym miejscu można jeszcze raz powtórzyć: różnorodne sposoby charak
terystyki produkcji wydawniczej uniemożliwiają przeprowadzenie porównań między
poszczególnymi krajami. Wskazując na dużą rozbieżność ujęć statystycznych charak
terystyk prasy trzeba jednak podkreślić, iż jednym z powodów tego stanu — i to
bodajże n a j p o w a ż n i e j s z y m — są niedostatki teorii nauki o prasie w od
nośnych krajach lub wręcz całkowity brak tej teorii. W szczególności brak tu zgod
ności co do zakresu wydawnictw, które można traktować jako prasę, czy też jedno
litości klasyfikacji przedmiotowych. N a t y m t l e s z c z e g ó l n i e w y r a ź n i e
u w y d a t n i a się już b e z p o ś r e d n i o użyteczna p r z y d a t n o ś ć prac
w z a k r e s i e a n a l i z z a w a r t o ś c i , p r o w a d z ą c y c h do k l a s y f i k a c j i
(typologii) p r z e d m i o t o w e j prasy, czy t e o r e t y c z n y c h r o z w a ż a ń
7
) Przydatność iniormacji w „Roczniku statystycznym" dla prasoznawstwa i praktyki wydawniczo-prasowej scharakteryzował Jan K a l k o w s k i : W sprawie statystyki prasy, Prasa
Współczesna i Dawna, 1958, nr 4.
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o przedmiocie nauki o prasie prowadzonych przez krakow
ski Ośrodek Badań Prasoznawczych.
Szczegółowiej pragnę przedstawić zagadnienie klasyfikacji ze względu na często
tliwość wydań. Można by przyjąć, iż dla celów tu wyłożonych wydawnictwa krajowe
{Rocznik statystyczny GUS, Ruch wydawniczy w liczbach) wyodrębniają w przekroju
częstotliwości wydań takie grupy, które prawie w zupełności nas zadowalają:
1. dzienniki (oddzielnie ukazujące się 7—6 razy tygodniowo oraz 5—2);
2. tygodniki;
3. pisma ukazujące się 2—3 razy w miesiącu;
4. miesięczniki;
5. dwumiesięczniki;
6. kwartalniki;
7. nieregularne.
Brak tu jednak — w odniesieniu do dzienników — jeszcze dokładniejszego przekroju
ze względu na częstotliwość, a mianowicie wyróżnienia pism porannych, południowych
i wieczornych. Tego momentu nie uwzględniają również wydawnictwa zagraniczne.
Inny problem — i to już ze sfery podziałów przedmiotowych — to potrzeba wy
odrębnienia magazynów^ sobotnio-niedzielnych, w pewnym stopniu zbliżających się
do grupy pism określanych mianem M o n t a g b l a t t e r , czy (ze względu na prze
krój regionalny) gazet powiatowych i zakładowych.
„Annuaire statistique de la France" wprowadza inny podział:
1. dzienniki (ukazujące się 7—4 razy w tygodniu);
2. tygodniki (w tym pisma ukazujące się 2 i 3 razy w tygodniu);
3. miesięczniki (w tym dwutygodniki i dekadówki);
4. kwartalnik (w tym dwumiesięczniki i półroczniki) ;
5. roczniki (a także pisma ukazujące się nieregularnie).
UNESCO proponuje:
1. dzienniki (ukazujące się 7—4 razy w tygodniu);
2. tygodniki (pisma ukazujące się 1—3 razy w tygodniu); i
3. inne.
Roczniki innych krajów stosują jeszcze inne przekroje produkcji wydawniczej ze
względu na częstotliwość. „Statistischer Handbuch für die Republik Österreich" wy
różnia obok dzienników i tygodników — pisma tygodniowe (Montagblatter — u nas
można by powiedzieć: sobotnio-niedzielne). „Statisticzeski Godisznik na Narodna Re
publika Bułgarija" wyróżnia dzienniki, pisma ukazujące się 2—4 razy w tygodniu,
tygodniki oraz pozostałe. „Annuario Estadistico Espana" wydziela: dzienniki i inne;
„Annuario statistic© italiano": dzienniki, tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki
î kwartalniki, półroczniki i roczniki oraz ukazujące się nieregularnie.
Okazuje się, iż w świetle powyższych wywodów trudno uzgodnić pojęcie gazety
jako pisma codziennego, gdyż
— raz w grupę tę wlicza się obok wydań codziennych, także te, które ukazują się
częściej niż jeden raz w tygodniu;
— innym razem do wydań codziennych wlicza się tylko pisma ukazujące się czę
ściej niż trzy razy w tygodniu.
Jak już powiedzieliśmy poprzednio, trudności sprawiają również — choć może
mniejsze — różnorodne kryteria podziałów przedmiotowych. W większości jednak po
działy te są rezultatem zaadoptowania bibliotecznej międzynarodowej klasyfikacji
dziesiętnej dla potrzeb charakterystyki statystyczno-wydawniczej, i ponieważ wywo
dzą się z wspólnego pnia, są łatwo porównywalne.
Cytowane tu klasyfikacje 8 ) są interesujące dla badacza zagadnień polityki kultu
ralnej, ale badacza ruchu prasowo-wydawniczego zadawalają tylko częściowo. Dla jego
potrzeb bardzo interesująca byłaby również typologia dokonana ze względu na peł
nioną przez pisma funkcję społeczną. O ile się orientuję, kategorie takiej typologii nie
zostały jeszcze wypracowane. Interesujący podział został zastosowany w katalogu
„La presse française" wydanym przez Libraire Hachette. 9 ) Ale nawet pomijając zas
) W suplemencie zestawiam dla porównania 3 podziały — p i e r w s z y : stosowany w prak
tyce polskiego Instytutu Bibliograficznego i jego wydawnictwie ,,Ruch wydawniczy w liczbach",
d r u g i — postulowany przez ekspertów międzynarodowej normalizacji statystyki wydawniczej ;
t r z9e c i : zaczerpnięty z katalogu prasy francuskiej.
) Wydawnictwo to dzieli całość produkcji wydawniczej na cztery zasadnicze grupy: l) prasa
aktualna, 2) prasa literacka i naukowa, 3) prasa techniczna i zawodowa oraz 4) czasopisma po
święcone wojsku i administracji publicznej. Spoglądając na ten podział (zob. suplement), nie
trudno zauważyć, iż wykracza on znacznie poza model wywodzący się z międzynarodowej kla
syfikacji dziesiętnej. Por. także w dziale recenzji obszerniejsze omówienie tego wydawnictwa.
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sadnicze problemy wysuwane w dyskusjach na temat przekrojów ilościowych charak
terystyk prasowo-wydawniczych i ich teoretycznych uzasadnień, zauważę, iż zazwy
czaj wszelkie tego rodzaju przedsięwzięcia są opracowywane w większości wypadków
dla potrzeb polityki kulturalnej w ogóle i w myśl ogólnych założeń praktyki staty
stycznej danego kraju. Zgodnie więc z postulatami narodowej bibliografii, interesują
się wszystkimi wydawnictwami, nawet pozornie tylko zbliżającymi się do tego, co
można by nazwać prasą. Głównym zaś i jedynym kryterium takiej kwalifikacji jest
zespół czynników natury formalnej (wspólny tytuł i ciągłość wydawnicza), a nie fak
tyczna rola społeczna pisma. Głównym celem tych charakterystyk jest zresztą doku
mentacja wytworów kulturowych narodu i państwa, nie wyspecyfikowana do pro
blemów szczegółowych, takich np. jak prasowy ruch wydawniczy.
Nie można tutaj jednak nie powiedzieć, że podejmowano już próby (między innymi
na paryskiej konferencji ekspertów dla międzynarodowej normalizacji statystyki wy
dawniczej zorganizowanej pod auspicjami UNESCO w 1961 r.) wyłączenia z produkcji
wydawniczej niektórych grup wydawnictw. Szczególnie postuluje się eliminowanie
periodyków przeznaczonych dla bardzo wąskich grup odbiorców, lub zajmujących się
zagadnieniami wąsko specjalistycznymi, lub też tych, których wydawcami są różne
partykularne towarzystwa. Proponuje się także wyeliminowanie lokalnych publikacji
parafialnych, szkolnych itp. pism niskonakładowych. Postulaty te są jednak różnie in
terpretowane i realizowane przez różne kraje.
Takie są więc trudności czerpania wiadomości o rozmiarach i różnorakich struktu
rach produkcji wydawniczej z roczników statystycznych poszczególnych krajów. Ale
jest jeszcze i drugie źródło tych informacji, a mianowicie „Annuaire statistique
UNESCO" 10) wydawnictwo interesujące z kilku przyczyn:
— jest to bowiem jedyne ciągłe wydawnictwo przynoszące informacje o rozmia
rach i strukturze ruchu wydawniczego oraz o nasyceniu rynku czytelniczego
w poszczególnych krajach świata;
— w praktyce tego wydawnictwa znajdujemy próby realizacji niektórych postula
tów normalizacyjnych, jak np. wydzielenia z całej produkcji wydawniczej po
szczególnych państw pism dających informację ogólną (d'information generale),
o wydarzeniach aktualnych interesujących szerszy ogół publiczności.
Tu jednak napotykamy na trudności innego rodzaju. Na przykładzie lektury tego
wydawnictwa dostrzegamy bowiem do jakich rezultatów mogą doprowadzić staty
styczne charakterystyki porównawcze, zestawiające dane oparte na różnych założe
niach teoretycznych. „Annuaire statistique UNESCO" zajmuje się problemami prasowego ruchu wydawniczego w trzech kolejnych tabelach. Jedna z nich dotyczy kon
sumpcji papieru gazetowego — zagadnieniem tym nie będę się tutaj zajmować n); te
matyka dwóch pozostałych tabel traktuje o pismach codziennych ogólno-informacyj
nych i pismach ogólno-informacyjnych nie codziennych, a także o periodykach innych,
nie realizujących celów ogólno-informacyjnych. Otrzymujemy w nich następujące in
formacje:
a) w odniesieniu d o p i s m c o d z i e n n y c h 157 krajów (40 krajów nie posiada
własnych ogólno-informacyjnych pism codziennych):
— ilość tytułów w latach: 1952, 1959, 1960 i 1961;
— jednorazowy nakład (dane szacunkowe) dla identycznego okresu;
— ilość egezmplarzy przypadających na 1.000 mieszkańców (okres jak wyżej).
b) Informacje dotyczące p i s m n i e c o d z i e n n y c h :
— ilość tytułów — w tym ukazujących się od 3 do 1 raz w tygodniu i rzadziej;
— jednorazowy nakład dla tytułów w wyodrębnionych grupach;
— ilość egzemplarzy przypadających na 1.000 mieszkańców.
c) Informacje dotyczące p e r i o d y k ó w i n n y c h , nie realizujących celów ogólno-inf ormacy j ny eh :
— jednorazowy nakład 1 2 ).
10
) Pomijam rocznik ONZ; wydawnictwo to problematyce nas interesującej poświęca tylko
jedną
tablicę, powtarzaną zresztą w roczniku UNESCO.
u
) Zawiera ona następujące dane: a) globalna ilość zużytego papieru dla okresu 1950—54 i po
szczególnych lat: 1955, 1959, 1960 i 1961 oraz b) o ilości papieru „konsumowanej" przez jednego
mieszkańca w wyszczególnionych wyżej przedziałach czasowych. Powyższe wydawnictwo charak
teryzuję
w oparciu o tom najnowszy (rok 1963) przynoszący dane za rok 1961.
12
) W zestawieniu odnoszącym się do pism codziennych redakcja posługuje się danymi odno
szącymi się do roku 1961, zaś w tabeli dotyczącej pism niecodziennych ogólnej informacji i pe
riodyków innych — dane pochodzą z różnych lat (np. Finlandia 1960, Francja — 1958, NRF —
1960, Grecja — 1960, Włochy — 1959, Luksemburg — 1957, Rumunia — 1960, Szwajcaria i Szwecja —
1962) stąd więc ich przydatność dla celów porównawczych znikoma.
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Z pozoru przydatność zestawień dla naszego celu jest duża, choćby ze względu na
konsekwentność systematyki. Postawmy jednak, być może zaskakujące, pytanie
o prawdziwość danych zawartych w roczniku. Konfrontując informacje zawarte
w roczniku UNESCO z danymi zaczerpniętymi z Rocznika statystycznego GUS do
wiadujemy się пр., iż w Polsce w r. 1961 ukazywało się:
Wg rocznika GUS

<
ogółem gazet i czaso
pism
w tym : czasopism *)
dzienników **)
niecodzienne gazety

ilość
tytułów

jednorazowy
nakład
w tys. egz.

1.013

22.420

960
44
g**#)

Wg rocznika UNESCO
ilość
tytułów

jednorazowy
nakład
w tys. egz.

16.770

960

16.700

4.386

46

4.492

1.264

n***\

*) w rozumieniu rocznika polskiego: wszystkie periodyki ukazujące się
dziej; w interpretacji UNESCO — inne periodyki, a więc pisma
ogólno-inf ormacyjnych ;
**) w rozumieniu polskim pisma codzienne ukazujące się 6—7 razy w
tacji UNESCO: pisma ukazujące się od 4 do 7 razy w tygodniu.
***) w znaczeniu polskim gazety ukazujące się 2—5 razy w tygodniu; w
pisma niecodzienne ukazujące się od 1 do 3 razy w tygodniu.

1.159
raz w tygodniu i rza
nie realizujące celów
tygodniu, w interpre
interpretacji UNESCO

Tylko więc pozornie powyższe zestawienia wydają się podobne. Pomijając już na
wet niewielkie odchylenia w poszczególnych pozycjach — wypływające z różnorod
nych kryteriów wyodrębniania pisma codziennego — zwraca uwagę zniekształcenie
ilości egzemplarzy dzienników (wg przeciętnego jednorazowego nakładu) przypada
jących na 1.000 mieszkańców. Rocznik UNESCO ustala ją na 150, zaś GUS — na 188.
Idąc dalej za poprzednią myślą stwierdzamy, iż według danych „Annuaire statistique
UNESCO" w Polsce w 1961 r. ukazywało się 7 pism (od 1 do 3 razy w tygodniu) reali
zujących cele informacji ogólnej, zaś pozostałe 960 czasopism — to periodyki inne,
specjalistyczne, nie realizujące tych celów.
Tak więc ciekawa teoretycznie próba podziału produkcji wydawniczej na czaso
pisma realizujące cele informacji ogólnej i czasopisma nie realizujące tych celów, ale
grupująca dopiero wtórnie tytuły zarejestrowane pierwotnie w klasach opartych na
całkowicie odmiennych zasadach, doprowadza wprost do absurdalnych rezultatów.
Mamy tu jednak i inne błędy.
Na przykład w odniesieniu do Związku Radzieckiego redakcja rocznika zrezygno
wała z uwzględnienia periodyków lokalnych, nie zastanawiając się nad tym, że wła
śnie w tym kraju lokalną można nazwać już narodową gazetę białoruską, ukraińską,
litewską, czy estońską. Stąd ilość dzienników ukazujących się w ZSRR w r. 1961
rocznik UNESCO ustala na 457 o ogólnym nakładzie 39.355 tysięcy egzemplarzy (na
1.000 mieszkańców przypada 188 egz.). Polski „Rocznik statystyczny", opierając się na
informacjach z radzieckich wydawnictw statystycznych, ich ogólną liczbę ustala na
9.111, zaś przeciętny jednorazowy nakład na 72 min. egzemplarzy (na 1 000 mieszkań
ców wypada 330 egz.). Natomiast w odniesieniu do Francji redakcja rocznika UNESCO
nie dokonuje żadnej regionalnej eliminacji. Z porównań dalszych wynika też, że
w Związku
Radzieckim ukazuje się daleko mniej periodyków (8.435) niż we Francji
(14.359).13) Takie nonsensy można mnożyć.
u
) Wystarczy liczbę tę skonfrontować z danymi zawartymi w „Annuaire de la France 1964"
(tabela 3, s. 364), by przekonać się, iż obejmuje ona blisko 4.000 publikacji parafialnych (publi
cation paroissiales de diffusion locale) i ponad 1000 biuletynów różnych stowarzyszeń i towa
rzystw (bulletins d'anciens élevés d'anciens combattans, d'amicales d'association diverses) —
a więc periodyki, które zdaniem ekspertów wspomnianej toonf erencji paryskiej — n i e p o w i n n y być przedmiotem międzynarodowej statystyki.
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Reasumując: spotrzeżenia poczynione na marginesie „Annuaire statistique UNESCO"
dowodzą jego znikomej przydatności dla celów, które są treścią naszych rozważań.
W sumie trudno dane stąd zaczerpnięte oferować praktykom czy naukowcom.
3.

P r o p o z y c j e . Po tych wszystkich uwagach krytycznych i wymaga
niach teoretycznych nie łatwo odpowiedzieć ma pytanie postawione na
wstępie rozważań: gdzie więc szukać informacji o rozmiarach i strukturze
produkcji wydawniczej? Obecnie trzeba powiedzieć po prostu: tych infor
macji nie ma. Ale z powyższych refleksji trzeba wysnuć zasadniczy wnio
sek: wstępne prace mad dążeniem do opracowania ciągłych charakterystyk
statystycznych — jeśli one mają spełnić swój zasadniczy cel — muszą po
przedzić prace teoretyczne. Najpilniejszym zadaniem byłoby — jak to po
wiedziano już wcześniej:
— określenie zakresu wydawnictw zaliczanych do „prasy";
— sformułowanie jednolitych klasyfikacji w zakresie częstotliwości wy
dań, klasyfikacji przedmiotowej, regionalnej i organizacyjnej.
Dopóki problemy te nie zostaną rozstrzygnięte w sposób jednoznaczny
we wszystkich krajach pragnących posiadać dające się porównać dane
o swej produkcji wydawniczej i w sposób nie budzący zastrzeżeń, tak
w kręgu badaczy środków masowego przekazu informacji, jak i wydawców-praktyków, opracowanie mające spełniać funkcję stałego informatora
o aktualnym stanie ruchu wydawniczego, może uwzględniać jedynie bardzo
szczupłe dane i to odniesione do kilku, a najwyżej kilkunastu krajów. Opra
cowanie pełne natomiast musiałoby powstać jako* wspólny trud wielu
placówek naukowych, a przede wszystkim jakiejś instytucji o charakterze
międzynarodowym, posiadającej uprawnienia do tego typu normalizacji
i chcącej stać się platformą dyskusji na te tematy. Obecnie jednak, póki
nie pojawi się organizator uzbrojony w takie kompetencje, poprzestańmy
na spełnieniu przynajmniej małego zamierzenia i na podstawie roczników,
dających się sprowadzać do wspólnego mianownika, spróbujmy wykonać
pewne podstawowe zestawienia kornfparatystyczne. Na tej drodze uzyska
libyśmy dane o produkcji wydawniczej w następujących krajach: Francja,
Dania, Austria, Belgia, NRD. Włochy, USA, CSRS, Grecja, Hiszpania,
Brazylia, NRF, Węgierska Republika Ludowa, Bułgaria, Polska, ZSRR,
a być może i innych krajów europejskich.
Dane mogłyby informować o: 1. rozmiarach produkcji wydawniczej;
2. nasyceniu rynku odbiorczego; i 3. jej strukturze przedmiotowej, często
tliwości wydań i strukturze regionalnej 14 ).
Sposób cząstkowego podlania przedstawionej tu problematyki proponu
jemy rozwiązywać przez zapisy zestawione w poniższych tabelach (zob. ich
schematy na s. 11 i .12).
Oczywiście propozycje zapisu ilościowego15), to nie jedyna trudność.
Pozostaje omówiony już poprzednio niedostatek teorii. Tyle, że obecnie dla
wykonania naszego częściowego jedynie zestawienia ilościowego produkcji
kilku krajów nie potrzebujemy takich rozstrzygnięć, gdyż przyjmujemy
z dobrocią inwentarza to, co proponują poszczególne kraje, i to przyjmujeu
) Dla niektórych krajów (Czechosłowacja, ZSRR, Szwajcaria, Jugosławia, Kanada) zajdzie
potrzeba
charakteryzowania produkcji wydawniczej ze względu na język.
u
) Przedstawione tu schematy są wynikiem konsultacji, przeprowadzonych w OBP. Stąd ich
współautorami w głównej mierze są: Irena Tetelowska i Janusz Maciaszek.
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Poz.

Tablica 1
Rozmiary prasowej produkcji wydawniczej w przekroju grup
przedmiotowych z uwzględnieniem częstotliwości wydań
Sprzedaż
Nakład
Ilość
Tytuły wg grup przedmio tytułów
jedno globalny jedno globalna
towych i częstotliwości
w grupie razowy (roczny) razowa (roczna)
4

3

2

1

5

6

7

Grupa przedmiotowa A
w tym:
dzienniki
tygodniki
miesięczniki
itd.
Razem

grupa A

Ogółem

grupy A—N
Tablica

2

Poziom konsumpcji prasy

Poz.

Tytuły wg grup
częstotliwości

1

2

Ilość
tytułów
w grupie
3

Sprzedaż na 1000
mieszkańców
jednorazowa

globalna
(roczna)

4

5

Dzienniki ogółem
w tym:
poranne
popołudniowe
wieczorne
Tygodniki
Miesięczniki
Razem

my wszędzie tam, gdzie da się wydzielone kategorie z sobą porównać lub
sprowadzić do propozycji innych krajów. Ale oczywiście — nawet mając
na uwadze wszystkie niedokładności rocznika UNESCO — nie dla się już
dziś powiedzieć, czy potrafimy uniknąć, przy scalaniu kategorii poszcze
gólnych roczników statystycznych, lub przy ich przekształcaniu, takich
pomyłek, które wkradły się do tego wydawnictwa. Będą one prawdopo
dobnie zniekształcały naszą wiedzę o światowej produkcji wydawniczej
dotąd, dokąd poszczególne kraje nie dojdą do paroz,imiienia już w momen
cie tworzenia pierwszych zapisów sprawozdawczych. I tylko w ten sposób
unikniemy kłopotów z syntezami.
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Jest jednak przy AIERI komisja terminologiczna, Polska zaś znajduje
się wobec tej komisji w sytuacji wręcz uprzywilejowanej. Otóż pracami jej
kieruje polski prasoznawca prof, dir Mieczysław Kafel. A więc oczekiwana
instytucja, która mogłaby dokonać pewnych prób normalizacji i propono
wać ich powszechne przyjęcie, znajduje się całkiem blisko. Dlatego też
właśnie OBP do niej zgłasza swoje propozycje uściślenia następujących
pojęć: prasa, nakład jednorazowy i nakład globalny. Zgłasza też propozycje
klasyfikacji przedmiotowej, klasyfikacji określonej częstotliwością wydań
oraz klasyfikacji regionalnej.
I wydaje się, że na początek, rozstrzygnięcia te wystarczą. Natomiast
już do zadań AIERI będzie należało przedłożenie tych propozycji odpo
wiednim prasowym instytucjom, urzędom statystycznym i wydawnictwom
poszczególnych krajów.
Tablica

Poz.

1

3

Rozmiary prasowej produkcji wydawniczej w przekroju regionalnym
z uwzględnieniem częstotliwości wydań
Nakład
Sprzedaż
Ilość
Tytuły w przekroju
regionalnym i częstotliwość tytułów jedno globalny jedno globalna
wydań
w grupie razowy (roczny) razowa (roczna)
2

3

4

5

6

7

Tytuły międzynarodowe
w tym:
dzienniki
tygodniki
miesięczniki
itd.
Tytuły ogólnopaństwowe
w tym: (jak wyżej)
Tytuły lokalne
w tym:
I szczebla (krajowe, *) stano
we):
w tym: (jak wyżej)
II szczebla (region) **)
w tym: (jak wyżej)
III szczebla (jednostka ***)
administracyjna)
w tym: (jak wyżej)

*) Prasa np. ukraińska, białoruska itp.
**) Prasa wy dawana np. dla Francji południowej.
***) Tu wymagany jest dalszy podział, пр.: prasa departamentów, miast, powiatów, parafii itp.
Najwłaściwsze byłoby prawdopodobnie wydzielenie prasy departamentu i innej.
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S U P L E M E N T : Przykład różnych podziałów przedmiotowych
A. Podział stosowany w polskim Instytucie Bibliograficznym Bibiloteki Narodowej
i jego wydawnictwie — „Ruch wydawniczy w liczbach":
1. P o l s k a L u d o w a ;
2. Budownicrtwo k o m u n i s t y c z n e i socjalistycz
n e ZSRR 1 k r a j ó w d e m o k r a c j i l u d o w e j ;
3. P o l i t y k a i g o s p o d a r k a ś w i a t o w a ;
4. Filozofia;
5. H i s t o r i a ;
6. N a u k i s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e i e k o n o m i c z n e ;
7. P l a n o w a n i e . S t a t y s t y k a . B i u r o w o ś ć . R a c h u n 
kowość;
8. F i n a n s e ;
9. P r a c a . A k c j a s o c j a l n a ;
10. P a ń s t w o i p r a w o ;
11. N a u k i m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z e ;
12. T e c h n i k a — P r z e m y s ł — Rzemiosło;
13. T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć ;

14. H a n d e l ;
15. Z a g a d n i e n i a K o m u n a l n e . G o s p o d a r s t w o do
mowe;
16. G o s p o d a r s t w o w i e j s k i e ;
17. N a u k i l e k a r s k i e ;
18. K u l t u r a — N a u k a — O ś w i a t a ;
19. J ę z y k o z n a w s t w o ;
20. L i t e r a t u r a p i ę k n a ;
21. C z a s o p i s m a dla dzieci;
22. S z t u k a ;
23. Religia — R e l i g i o z n a w s t w o — A t e i z m ;
24. K s i ę g o z n a w s t w o — B i b l i o t e k a r s t w o — Bi
bliografia — P r z e m y s ł P o l i g r a f i c z n y ;
25. Czasopisma t r e ś c i m i e s z a n e j .

B. Podział postulowany przez komitet ekspertów międzynarodowej normalizacji
statystyki wydawniczej (stosuje go Annuaire statistique de la France — cyt. za wyd.
z r. 1964, s. 346, tabl. 3):
01.
02.
03.
04.
05.

Ogólnoinformacyjne — polityczne;
Filozofia — P s y c h o l o g i a ;
Religia — T e o l o g i a ;
Socjologia — S t a t y s t y k a — E t n o g r a f i a ;
N a u k i polityczne — Ekonomia Polityczna —
Finanse;
06. P r a w o — A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a — Ubez
pieczenia — P o m o c społeczna — D z i e n n i k i
Ustaw (annonces legales);
07. Militaria, o b r o n a c y w i l n a ;
08. N a u k a i w y c h o w a n i e ;
09. H a n d e l — Łączność — T r a n s p o r t ;
10. J ę z y k o z n a w s t w o — Filologia;
11. M a t e m a t y k a — N a u k i p r z y r o d n i c z e — Fizy
ka — Chemia;
12. M e d y c y n a — F a r m a c j a ;
13. Technologia — T e c h n i k a p r z e m y s ł o w a ;
14. Rolnictwo — L e ś n i c t w o — R y b o ł ó w s t w o ;
15. G o s p o d a r s t w o d o m o w e — Moda — czasopis
ma kobiece;

16. Organizacja — A d m i n i s t r a c j a — T e c h n i k a
handlu i przemysłu;
17. B u d o w n i c t w o i r o b o t y p u b l i c z n e ;
18. U r b a n i s t y k a — A r c h i t e k t u r a — S z t u k i pla
styczne — Fotografia;
19. M u z y k a — R o z r y w k i — G r y s p o ł e c z n e i h a 
zardowe ;
20. G i m n a s t y k a — S p o r t ;
21. L i t e r a t u r a ;
22. Geografia — P o d r ó ż e — T u r y s t y k a ;
23. Historia — Biografia — Archeologia — S p e 
leologia — G e o d e z j a ;
24. P i s m a dziecięce i m ł o d z i e ż o w e ;
25. P i s m a h u m o r y s t y c z n e , s a t y r y c z n e , r y s u n 
kowe, „science fiction";
26. P i s m a p r z e d s i ę b i o r s t w (do u ż y t k u własnego)
27. P i s m a p r z e d s i ę b i o r s t w (do u ż y t k u publicz
nego) ;
28. P u b l i k a c j e s z k o l n e o zasięgu l o k a l n y m ;
29. P u b l i k a c j e p a r a f i a l n e o zasięgu l o k a l n y m .

С Podział zaczerpnięty z katalogu „La presse française" 1965 wyd. przez Hachette
I. P r a s a a k t u a l n a :
1. d z i e n n i k i ;
2. t y g o d n i k i i m i e s i ę c z n i k i :
a) p o l i t y c z n e i l i t e r a c k i e ,
b) l i t e r a c k o - a r t y s t y c z n e ,
c) h u m o r y s t y c z n o - s a t y r y c z n e ,
d) p o ś w i ę c o n e w i d o w i s k o m
filmowym,
r a d i u i telewizji,
e) n a u k o w e ,
f) m a g a z y n y ;
3. b i u l e t y n y agencji p r a s o w y c h , p r z e g l ą d y
polityczne, e k o n o m i c z n e i f i n a n s o w e ;
4. p e r i o d y k i p o ś w i ę c o n e p r a s i e ;
5. d o m i życie r o d z i n n e :
a. k u c h n i a r o d z i n n a ,
b) d o m ,
c) m a g a z y n y k o b i e c e ,
d) z d r o w i e dla w s z y s t k i c h ;
6. m ł o d z i e ż :
a) m a g a z y n y ,
b) p i s m a dziecięce,
c) s k a u t y z m ;
7. m o d a :
a) m o d a kobieca,
b) „ r o b ó t k i k o b i e c e " (ouvrages d e d a m e s
tricots),
c) m o d a m ę s k a ;
8. r o z r y w k i , s p o r t , t u r y s t y k a :
a) filatelistyka,
b) g r y i r o z r y w k i ,
c) m o d e l a r s t w o ,
d) s p o r t — a t l e t y k a ,
e) h i p p i k a ,

f) s p o r t i t u r y s t y k a ,
g) łowiectwo, r y b o ł ó w s t w o ,
h) fotografia i film a m a t o r s k i .
II. P r a s a l i t e r a c k a i n a u k o w a : *)
1. l i t e r a t u r a i s z t u k a ;
2. filozofia;
3. religia;
4. n a u c z a n i e ;
5. n a u k i p o l i t y c z n e . e k o n o m i c z n e i społecz
ne;
6. p r a w o ;
7. n a u k i p r z y r o d n i c z e , m a t e m a t y c z n e , fi
zyka;
8. m e d y c y n a .
III. P r a s a t e c h n i c z n a i z a w o d o w a :
1. h a n d e l i p r z e m y s ł ;
2. b a n k i i g i e ł d y ;
3. p r z e m y s ł i t e c h n i k a ;
4. prziemysł i r ó ż n e z a w o d y ;
5. a r c h i t e k t u r a ,
roboty
publiczne,
downictwo ;
6. r o l n i c t w o .
IV. Wojsko i a d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a :
1. a d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a ;
2. a r m i a i o b r o n a c y w i l n a .

bu-

*) W r o z d z i a ł a c h П—IV z a j m u j ą c y c h s i ę cza
s o p i ś m i e n n i c t w e m n i e r e a l i z u j ą c y m celu infor
m a c j i ogólnej r e z y g n u j ę z wyliczenia w e 
wnętrznych podziałów.
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JERZY FIERICH I JEGO UDZIAŁ
W BADANIACH NAUKOWYCH NAD PRASĄ

j
i

W sierpniu 1965 roku zmarł w Krakowie prof, dr inż. Jerzy
Fierich, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka
Badań Prasoznawczych, członek Komitetu Redakcyjnego ..Ze
szytów Prasoznawczych", a także — stały doradca statystycz
ny Ośrodka. W poprzednim numerze „Zeszytów"
zamieści
liśmy krótką notatkę pośmiertną —• dziś uczeń Zmarłego i je
go bliski współpracownik
w Ośrodku pisze
obszerniejsze
wspomnienie.

Jerzy Fierich całym swym życiem związał się z Krakowem, gdzie po uzyskaniu
świadectwa dojrzałości w Gimnazjum Jana Sobieskiego, podjął studia wyższe. Studio
wał filozofię ścisłą na Uniwersytecie Jagiellońskim i u prof. Twardowskiego na Uni
wersytecie Lwowskim oraz rolnictwo na Politechnice Lwowskiej. Doktoryzował się na
Wydziale Rolniczym UJ, wybierając jako przedmiot główny ekonomię rolniczą,
a uboczny — historię gospodarczą. Obie te dziedziny wytyczyły
na przyszłość kierunek
jego pracy zawodowej i naukowej. Habilitował się wr roku 1936 na Wydziale Rol
niczym UJ u prof. Surzyckiego, w oparciu o pracę pt. „Stanowisko nauk rolniczych.
Studium metodologiczne". Wykładał ekonomię polityczną i historię doktryn ekonomicz
nych na Wydziale Rolniczym UJ — i na Akademii Handlowej. W roku 1950 objął ka
tedrę statystyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, którą prowadził do osta
tniej chwili swego życia w charakterze profesora zwyczajnego statystyki. Był człon
kiem, wielu towarzystw naukowych i komisji Polskiej Akademii Nauk. Między inny
mi pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji historii nauk agrobiologicznycłi, patronując
licznym wydawnictwom historycznym.
Jego osobiste studia naukowe szły w kierunku ekonomii i historii doktryn ekono
micznych wiedzy i techniki rolniczej w Polsce, zastosowań statystyki oraz metodologii
nauk.
Ze względu na ograniczony do działalności Profesora w zakresie nauki o prasie
charakter niniejszych wspomnień, poprzestajemy z konieczności na tym ogólnym
przedstawieniu Jego sylwetki naukowej. Socjologów jednak może zainteresować ob
szerna monografia, wsi małopolskiej, wydana w roku 19,33 (.,Broniszów, wieś powia
tu ropczyckiego"). Szczególnej natomiast uwadze wszystkich prasoznawców. pracu
jących nad wyodrębnieniem pewnych typów, należy polecić prace Profesora z za
kresu taksonomii, ogłoszone w krakowskiej Myśli Ekonomicznej (rocznik 1957). Sta
nowią one twórczą modyfikację metody przeciętnych różnic Czekanowskiego, stoso-
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Prof. Jerzy Fie rich (drugi od prmr,ej) wśród członków Rady Naukoicej OBP
(fot. E. Węglowski)
waną przez tego ostatniego na polu antropologii, a wykorzystaną po raz pierwszy
przez Fiericha do delimitacji regionów w rolnictwie. Przez analogię mogą one znaleźć
szerokie zastosowanie przy rejonizacji kolportażu oraz przy okazji opracowywania ty
pologii prasy polskiej. Na tego rodzaju możliwości badawcze Profesor wskazywał od
pierwszych wprost chwil swej działalności w Ośrodku.
Odrębną dziedziną pracy naukowej Profesora, wdrażającą metody statystyczno-ekonometryczne do kierowania produkcją rolniczą, było doświadczalnictwo. Zajmował się
nim jako wieloletni konsultant statystyczny Instytutu Zootechniki w Krakowie, łącząc
działalność naukową z potrzebami praktyki.
W ostatnich latach swego życia zaproszony został do pracy w Komitecie Redakcyj
nym Zeszytów Prasoznawczych. Z kolei powołano Go do prezydium Rady Naukowej
Ośrodka Badań Prasoznawczych. Opiniami swymi przyczynił się do pogłębienia wy
stępujących w OBP tendencji do ścisłego, ilościowego ujmowania procesów masowego
komunikowania. Zaakceptował tym samym ogólne założenia metodologiczne krakow
skiej szkoły badań nad prasą.
Dzięki dojrzałemu warsztatowi naukowemu i ścisłej — bo opartej na mocnych
podstawach matematycznych — aparaturze badawczej, zwracał przede wszystkim
uwagę na stronę metodyczną badań, któro prowadził, inspirował czy recenzował. Wy
suwając na plan pierwszy znaczenie metody, wskazywał zarazem na konieczność rze
telnej znajomości danej dziedziny badań jako wstępnego warunku ich powodzenia.
Wypowiadał się w sprawie różnych prac z zakresu czytelnictwa i kolportażu prasy
oraz teorii, i języka prasy. W zawsze serdecznych i rzeczowych rozmowach z autorami
wytykał popełnione przez nich błędy i wskazywał na nowe możliwości badawcze.
Niektóre z przytoczonych poniżej uwag mogą wydać się pozornie truistyczne. Wobec
jednakże nauki o prasie — nowej dyscypliny naukowej, nie posiadającej żadnego do-
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tychczas doświadczenia w stosowaniu do badań metod ilościowych, a w której zarazem
nagromadziło się już trochę błędnych teoretycznie nawyków — każda uwaga Profesora
była czymś nowym i twórczym.
Z jego krytyki wywodzą się pewne istotne prace metodologiczne, jak np. prowa
dzona w Pracowni Teorii i Praktyki Prasy krytyka metod badania zawartości dzien
ników, a zwłaszcza krytyka próby celowej oraz praca
określająca sposób doboru cech
diagnostycznych dla ustalenia typów dzienników 1 ). W wypowiedziach swych posze
rzył problematykę badań na pełniejsze określenie rodzaju i ilości cech diagnostycz
nych, zbadanie możliwości dodawania różnych jakościowo cech oraz uczynienie próby
ograniczenia ich ilości. Wiele konstruktywnych uwag krytycznych, dotyczących badań
nad czytelnictwem, wypowiedział na seminarium poświęconym omówieniu badań
czytelnictwa gazet, badań prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse
w Essen. Referując krytycznie osiągnięcia nauki niemieckiej w tym zakresie, nawią
zywał do przygotowywanych przez OBP ogólnopolskich badań czytelnictwa prasy.
W szczególności Profesor zalecał oparcie się na próbie ogólno-społecznej przez po
przedzenie pełnych badań — wstępnymi, umożliwiającymi ocenę wielkości i sposobu
doboru właściwej próby.
Precyzja pojęć, wyraźne określanie przedmiotu, zakresu i celu badań, logiczna
i jasna konstrukcja pracy, prowadzenie badań w oparciu o wstępny teoretyczny mo
del występowania w praktyce badanych zjawisk, dążność do doskonalenia techniki
i metod badawczych oraz uzupełniający i weryfikujący teorię społeczną charakter
wniosków z badań — oto momenty, które najbardziej ocenił prof. Frierich w recen
zowanych badaniach i opracowaniach naukowych.
W rozmowach ze swymi uczniami Profesor akcentował niedoskonałość nauk spo
łecznych, nauk nie określonych dostatecznie ilościowo i nie opartych na bogatych
podstawach faktograficznych. Wobec tego zalecał pełniejsze wykorzystanie metod sta
tystycznych, i to tak w doborze materiałów do badań, jak i w późniejszym ich opra
cowaniu. U podstaw badań — przestrzegał — musi tkwić teoretyczna hipoteza, ujęta
w formę modelu stochastycznego, a więc modelu opartego na teorii prawdopodobień
stwa i zakładająca pewien typ rozkładu zmiennych. Badania empiryczne zaś, pozba
wione konstrukcji teoretycznej, stają się powierzchownym opisem nie dającym pod
staw do teoretycznych uogólnień.
Szczególnie zależało Mu na podbudowywaniu prawidłowości i związków makrospołecznych, mikrospołecznymi badaniami monograficznymi. W ten sposób w ujęciu
Profesora badania empiryczne, prowadzone metodami statystycznymi, nadawałyby
określony ilościowo wyraz ogólnym prawidłowościom teorii społecznej, weryfikując
zarazem tę ostatnią. Dzięki uznaniu twórczej wobec teorii roli badań empirycznych
z wielkim poparciem Profesora spotkały się podjęte po raz pierwszy w OBP cało
ściowe badania nad prasą codzienną, 2 widzianą przez pryzmat teoretycznej konstrukcji
trzyogniwowego procesu informacji. )
Przedstawiony powyżej stosunek Profesora do badań empirycznych i Jego popar
cie dla prób ilościowego ujmowania zjawisk społecznych, to tylko postawa Jerzego
Friericha jako statystyka i ekonometryka, a zwłaszcza Fiericha — przyrodnika. Je
rzy Frierich jednakże to również — a może nawet przede wszystkim — wszechstronnie
wykształcony humanista rozmiłowany w filozofii i dostrzegający złożoność natury
ludzkiej. Dla tego zaś pewne postawy człowieka, warunki jego życia i działania były
tak złożone, że stały się wprost ilościowo niewymierne. Rzeczywistość społeczna po
zostaje pod wpływem szeregu przyczyn ubocznych i indywidualnego zachowania się
różnych osobników. Z tych względów procesy społeczne rysowały się nieraz w świa
domości Profesora jako przedmiot z istoty swej niemierzalny. Wobec tego oponował
On np. przeciwko uznawaniu przez niektórych badaczy prostego współistnienia zja
wisk za ich przyczynowe powiązanie. Z jednej strony starał się możliwie wszechstron
nie zbadać i ilościowo określać związki zachodzące pomiędzy różnymi zjawiskami,
z drugiej zaś — przestrzegał przed pochopnym zaliczeniem ich do związków przyczynowo-skutkowych. Z tych samych względów wysunął swego czasu propozycję zbada
nia w ramach analizy zawartości pełnego rocznika dziennika: jeżeli bowiem nie wie
my nic o interesującej nas zbiorowości, tó* czy wolno nam w chwili obecnej wniosko
wać na gruncie ograniczonej próby losowej czy też celowej?
Wątpliwości badawcze, które nurtowały Profesora, nie prowadziły Go jednak do
') Por. kronikę naukową OBP za rok 1964, Zeszyty Prasoznawcze nr 1/1965, s. 116.
2
) Por. konspekt pracy I. T . e t e l o w s k i e j pt. Porównanie modelu prasy codziennej z in
tencjami dysponentów i twórców (redakcji) i ocenami czytelników (na przykładzie dzienników
m. Szczecina).
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pesymistycznego wniosku o niepoznawalności zjawisk społecznych. Należy tylko —
jak mawiał — zachować daleko idącą ostrożność w pracy badawczej, a zwłaszcza
w zakresie wnioskowania. Żądał więc zawsze określenia stopnia pewności, której na
leży oczekiwać od danych wyników badań: czy chodzi o prawidłowości i związki do
wiedzione, czy też jedynie hipotetyczne o nieoznaczonym prawdopodobieństwie i wy
magające dalszej weryfikacji w oparciu o pełniejszy materiał. Z tych względów za
lecał nieraz badania wyjaśniające, prowadzone przez inną dyscyplinę oraz ewentualne
badania kontrolne.
We własnych badaniach szedł jeszcze o krok dalej: starał się możliwie jak najbar
dziej wszechstronnie opracować zebrany materiał, powstrzymując się przed wycią
ganiem wszystkich wniosków. Być może — twierdził — są jeszcze inne nieznane nam
okoliczności, których poznanie doprowadziłoby nas do innych wniosków. A może na
wet dopiero czytelnik wyciągnie z danego, całkowicie już przetworzonego materiału,
inne, te właściwe, wnioski?
Zasadniczy nacisk kładł Profesor na właściwy dobór materiału, jego weryfikację
i określenie błędu, którym jest on obciążony i który rzutuje na wnioski z niego wy
ciągnięte. Bowiem „kulawy" — jak to kiedyś określił — materiał, zaczerpnięty z przy
padkowych i niereprezentatywnych faktów, reprezentuje jedynie samego siebie, a nie
całą badaną zbiorowość. Z tych względów ostre żądania wysuwał pod adresem do
boru próby, co było wyrazem słusznego sprzeciwu wobec powszechnej dziś niefraso
bliwości występującej przy doborze materiału dla niektórych badań (np. czytelni
czych). Jeśli mowa o próbie, to można przypomnieć o zaufaniu, jakie miał Profesor do
prób losowych. Lepiej — mówił — zawierzyć losowi, aniżeli niepewnej intuicji. Całą
trudność jednakże stanowi zapewnienie pełnej przypadkowości losowania oraz póź
niejsza ocena niezbędnej liczebności próby i sposobu jej pobrania. W szczególności wi
dział właściwy dobór próby jedynie w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do
przeciętnych (normalnych). Wobec tego (przykładowo) włączanie do próby czytelni
czej sytuacji odbiegających znacznie od przeciętnych uznawał za niesłuszne, podob
nie jak i dobór do badań czytelniczych, czy zawartości gazet, wydań specjalnie atrak
cyjnych, czy też okresów odznaczających się krańcowym natężeniem badanych zja
wisk. Wręcz przeciwnie — tego rodzaju nietypowe przypadki uznawał jako nadające
się do eliminacji z próby.
Oceniając projekt przygotowywanych przez OBP ogólnopolskich badań nad czy
telnictwem prasy, Profesor wypowiadał się przeciwko losowaniu wiązkowemu, przy
chylając się do losowania indywidualnego. Nawet bowiem jak najbardziej wyczerpu
jące badania wszystkich osobników wylosowanych uprzednio grup nie dadzą — mó
wił — pełnej charakterystyki całej zbiorowości.
J. Fierich nie ulegał złudnemu urokowi ogromnych, od strony zakresu przestrzen
nego, lecz niedostatecznie precyzyjnie przygotowanych badań. W takich warunkach
oddawał zawsze pierwszeństwo wszechstronnym badaniom monograficznym, do któ
rych miał największe zaufanie.
Warto wreszcie wspomnieć o uwagach Profesora w sprawie stosowanego w wielu
badaniach powierzchownego sposobu opracowania wyników. Wiele z dotychczasowych
prac badawczych z zakresu nauki o prasie, ogranicza się do zebrania materiału ilościo
wego. Opracowanie statystyczne sprowadza się w takich przypadkach głównie do wy
znaczenia wskaźników struktury. Natomiast wnioskowanie polegało tutaj zwykle na
arytmetycznym porównaniu ze sobą kilku wielkości i orzeczeniu, która z porównywa
nych wielkości jest większa lub mniejsza. W tych warunkach uświadomienie niektó
rym autorom, że prezentowany przez nich materiał to jedynie wstępny krok do ana
lizy statystycznej, a nie gotowe wyniki badań, wyzwoliło w Ośrodku nowe ambicje ba
dawcze, zwłaszcza w zakresie precyzyjnego ustalania istotności wszelkiego rodzaju
różnic.
Jeżeli zaś chodzi o badania skierowane bezpośrednio na użytek praktyki, J. Fie
rich polecał etapowe usprawnienia: eliminacja grubych błędów, a w dalszej kolejno
ści — drogą pełniejszego poznania prawidłowości rozwoju zjawisk — stopniowe ogra
niczanie błędów przypadkowych. Tego rodzaju zalecenia wysunął wobec badań nad
usprawnieniem planowania nakładów (badania prawidłowości sprzedaży tygodników).
Na zakończenie powyższych uwag metodologicznych przypomnijmy samą osobę
uczonego. Do każdej z rozlicznych dziedzin wiedzy, którymi zajmował się, podchodził
z niezwykłą rzetelnością i wnikliwością. Niechętny był wszelkiej pogoni za tanią
popularnością. Żywiołowo też stronił od wszelkich błyskotek myślowych. Obce Mu
były jakiekolwiek, starania o stanowisko czy zaszczyty. Wręcz przciwnie: zewsząd
wysuwano pod Jego adresem propozycje pełnienia najrozmaitszych funkcji. Wobec
2 — Zeszyty Prasoznawcze
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wielkiej jednakże skromności osobistej, graniczącej wręcz z nieśmiałością, odrzucał
wiele zaszczytnych propozycji, tłumacząc się niezrozumiałym dla otaczających Go
osób brakiem „kompetencji" czy zdrowia. W tych warunkach pełnione przezeń funk
cje były częstokroć wprost wymuszane na Nim przez życzliwe Mu osoby. Każdą
opinię dotyczącą czyichś poglądów czy wyników badań wypowiadał z wieloma za
strzeżeniami, tak, by nie urazić godności autora. Nieraz milczał, co nie wróżyło
zresztą niczego dobrego.
Oddziaływał różnie: twórczą i oryginalną koncepcją badawczą, rzuconą bezpośred
nio w trakcie żywych i dociekliwych rozmów z autorami. Skłaniał do dalszych stu
diów i przemyśleń, gdy wytykał brak precyzji przedstawianych Mu konstrukcji teo
retycznych; powstrzymywał pochopne decyzje badawcze, gdy niedojrzałości projektu
badań i braku odpowiedzialności projektanta przeciwstawiał — niepokojące nas
zawsze — milczenie, czy nieakceptujący wyraz twarzy. Nigdy nie był apodyktyczny
w swych sądach; nie forsował Swego stanowiska. Jego więc zdanie trzeba nieraz
było umieć odczytać.
Zawsze uśmiechnięty, żenująco uprzejmy i serdeczny, służący — wbrew osobi
stym zastrzeżeniom — rozstrzygającą i wszechstronną opinią, budził zarazem sym
patię i szacunek. Tylko zaś ludzie o najwyższych walorach intelektualnych i moral
nych potrafili tak właśnie, jak Jerzy Fierich, skojarzyć wybitne cechy swego umysłu
z niepospolitą skromnością i prostotą w obcowaniu z otaczającym ich środowiskiem.
Niestety, wrażliwa natura nieodporna nawet na błahe przeciwności i doświadczenia
losu, zasklepiała Go nieraz w sobie. Nauką zajmował się dla samej satysfakcji pozna
nia, a nie dla ilościowych efektów publikacji. W tych jednak warunkach Jego inte
lekt i ogromna erudycja nie znajdowały pełnego wyrazu w publikowanych pracach
naukowych. Z tego też względu, pisząc o tym uczonym, odczuwa się pewien niedosyt
opisu i faktów bibliograficznych w stosunku do Jego przebogatej osobowości. Każdy
jednak, kto miał tylko okazję zetknąć się z Nim bliżej, dostawał się pod trwały urok
Jego osoby i wiedzy, wynosząc wiele korzyści osobistych. Dla tych wszystkich Jego
śmierć stworzyła lukę trudną do wypełnienia kim innym.

ANTONINA KŁOSKOWSKA

KRZYŻOWANIE SIĘ ZAKRESÓW
PUBLICZNOŚCI CZYTELNICZEJ
Autorka znanej książki pt. „Kultura masowa" w artykule tym
wysuwa następujący problem: czy publiczność
czytelnicza
rozwarstwiona jest według poziomów prasy, czy też kręgi te
krzyżują się. Innymi słowy: czy np. czytelnicy prasy społeczno-kulturalnej
są równocześnie
czytelnikami
popularnych
magazynów? Jako materiał do tych rozważań posłużyły prze
prowadzone w OBP badania ankietowe wśród
czytelników
czterech tygodników społeczno-kulturalnych,
a wśród nich
także „Polityki".

Jedno ze zjawisk związanych z procesem demokratyzacji kultury stanowi
zacieranie się granic pomiędzy różnymi typami publiczności, które w spo
łeczeństwach o sztywnej hierarchii stanowej lub klasowej są wyraźnie od
siebie oddzielone ze względu na przegrody społeczne i ich konsekwencje,
wyrażające się w dziedzinie wykształcenia, ekonomicznych możliwości
i konwenansów. Same dane statystyczne odnoszące się do rozwoju kultury
masowej dowodzą, że w społeczeństwach współczesnych wytwarzają się
wielkie publiczności poddane oddziaływaniu tych samych środków maso
wego komunikowania, a heterogeniczne pod względem społecznego składu.
Nasuwa się zatem hipoteza postępującego ujednolicenia doświadczeń kul
turalnych całych społeczeństw współczesnych 1).
Całkowite wyrównanie poziomu kulturalnej recepcji nie nastąpiło jednak
dotąd w żadnym kraju i prawdopodobnie nigdy nie nastąpi. Badania pro
wadzane u nas nad wielką publicznością radia i telewizji wskazują, że
pozornie jednolita publiczność tych środków masowych dzieli się na różno
rodne podgrupy w zależności od typu wybieranych treści. Niektóre audycje,
takie jak teatr radia i telewizji oraz audycje informacyjne, posiadają rze
czywiście publiczność bardzo szeroką i różnorodną. Natomiast np. audycje
*) A. K ł o s k o w s k a : Kultura masowa. Warszawa 1964, s. 451. Pojęcie poziomów
kultury, którym posługuję się w dalszym ciągu niniejszego szkicu oparte jest również
na sformułowaniach ustalonych w tej książce.
2*
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poświęcone krytyce literackiej oddziałują w sposób ostro selekcjonujący
odbiorców. Publiczność ich jest znacznie mniej liczna i bardziej jednorodna
pod względem wykształcenia i kategorii zawodowych.
Bardzo prawdopodobna wydaje się hipoteza, że podobne procesy selek
cjonujące zachodzą w dziedzinie czytelnictwa prasy periodycznej, a zwłasz
cza czasopism, które są u nas znacznie bardziej zróżnicowane niż prasa co
dzienna. W dziedzinie tej występuje wyraźna stratyfikacja poziomów od
popularnych magazynów ilustrowanych do wydawnictw naukowych. Ina
czej niż w radiu i telewizji, gdzie szeroka skala poziomów treści występuje
w ramach tego samego programu, w tych samych środkach komunikowania,
czasopisma reializują instytucjonalną separację poziomów treści. Można
wprawdzie wskazać czasopisma o charakterze shomogenizowanym. w k t ó 
rych reprezentowane są różne poziomy treści. Jest jednak wiele czasopism
o całkowicie lub względnie jednolitym poziomie.
Czytelnictwo czasopism stanowi zatem dogodną dziedzinę badania zagad
nień rozgraniczenia lub zazębiania się publiczności różnego rodzaju. Stwier
dzenie, że wyższy poziom czasopisma wywiera na publiczność w p ł y w se
lekcjonujący, nie wymaga w t y m wypadku n a w e t specjalnych badań recep
cji. Wystarczy porównać wysokość nakładów i rozprzedaży popularnych
magazynów, czasopism średniego poziomu, za jakie uważa się tutaj tygod
niki społeczne i literackie, oraz specjalistycznych wydawnictw naukowych
i artystycznych. Zwężanie się kręgu odbiorców w miarę podnoszenia się
poziomu treści stanowi zjawisko oczywiste, jakiego' można oczekiwać
zgodnie z rozumowaniem opartym na zasadach zdrowego^ rozsądku.
Dla poznania charakteru kultury współczesnej ma jednak również duże
znaczenie ustalenie, czy kręgi publiczności tych trzech poziomów posiadają
zakresy całkowicie różne, czy też krzyżujące się. Na to pytanie nie można
odpowiedzieć bez specjalnych badań; odpowiedź taka wnosi ciekawe dane,
dla oświetlenia sformułowanego powyżej w hipotetycznej formie zagadnie
nia zbliżania się lmltuiralnych doświadczeń społeczeństwa. Tymczasem m a 
sowe badania socjologiczne przynoszą na ogół mało informacji oi wyselek
cjonowanych, wąskich kręgach odbiorców trudniejszych i mniej dostępnych
treści kultury wyższego poziomu, ponieważ odbiorcy ci stanowią zwykle
nikłą proporcję reprezentatywnych próbek obejmujących wszystkie kate
gorie ludności. Mało jest natomiast u nas badań mających za specjalny
przedmiot właśnie odbiorców kultury wyższego lub średniego' poziomu.
Jedno z tych nielicznych dotąd badań stanowi studium Zygmunta Gostkowskiego na temat czytelnictwa czasopism społeczno-kulturalnych. Me
tody i rezultaty badań przedstawił autor szczegółowo gdzie indziej 2 ). Ba
dania przeprowadzono w 1961 r. Autor zebrał ponad tysiąc kwestionariuszy
od czytelników Polityki, Nowej Kultury, Życia Literackiego i Przeglądu
Kulturalnego z Warszawy, Lublina i małego miasta powiatowego w woj.
poznańskim. Prócz innych danych materiały t e zawierają informacje na
temat innych czasopism czytywanych przez osoby zbadane. Informacje te
autor studium uprzejmie mi udostępnił.
2
) Z. G o s t k o w s k i : Jak badać kioskowe czytelnictwo czasopism... Zeszyty Pra
soznawcze, 1962, nr 1/2; oraz: Z badań nad społecznymi mechanizmami upowszechnia
nia się czytelnictwa pism społeczno-kulturalnych. Przegląd Socjologiczny,
1964,
t. XVIII. Artykuł ten stanowi iragment obszernej pracy: „Socjologiczne problemy czy
telnictwa pism społeczno-kulturalnych" złożonej do druku.
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Przyjmuję, podobnie jak Z. Gostkowski, że czytelnicy czasopism społeczno-kulturałnych mogą być określeni ze względu na ten t y p swoich zainte
resowań jako odbiorcy k u l t u r y średniego poziomu, usytuowanego pomiędzy
magazynami ilustrowanymi oraz specjalistycznymi wydawnictwami nauko
wymi i periodykami literackimi typu Twórczości i Dialogu. Średniemu p o 
ziomowi tych pism, który można określić w kategoriach porównawczej
analizy treści, odpowiada średni zakres wyrażający się w nakładach kilkudziesięciotysięcznych w porównaniu z ponad stutysięcznymi nakładami
czasopism popularnych i p&rutysięcznymi lub niższymi nakładami wydaw
nictw naukowych 3 ). W okresie przeprowadzania badań łączny nakład czte
rech wybranych czasopism wynosił około 150 tysięcy egzemplarzy, przy
czym zwroty sięgały 20%.
Nie posiadamy, jak już wspomniano, dokładnych danych na temat czy
telnictwa tego t y p u czasopism. Niektóre studia środowiskowe, jak badania
Instytutu Książki i Czytelnictwa w miasteczkach woj. krakowskiego, stwier
dziły bardzo wąski zakres ich oddziaływania sięgający zaledwie 3—4fl/o do
rosłej ludności. W dużych miastach o wyższym przeciętnym poziomie w y 
kształcenia ludności, zakres publiczności tego typu wydawnictw jest za
pewne większy, pozostaje jednak ograniczony, co wskazuje na fakt, że
działają one na publiczność selekcjonująco.
W niniejszym szkicu ma być rozważony następujący problem: czy pu
bliczność czytelnicza czterech wybranych czasopism w zbadanej próbce,
reprezentująca średni poziom kulturalnej recepcji jest wyodrębniona od
kręgów czytelniczych czasopism innych poziomów, czy też się z nimi
krzyżuje.
Dla oświetlenia tego zagadnienia wybrano z badań Z. Gostkowskiego
odpowiedzi stałych czytelników czterech czasopism, których kwestionariu
sze zawierały potrzebne dane. Uwzględniono 775 kwestionariuszy, w t y m
230 „pierwotnych" czytelników Polityki i 545 czytelników trzech pozosta
łych czasopism, które będą określane w dalszym ciągu jak „trzy czasopisma
literackie". 4) Te dwie grupy nie będą łączone w dalszych zestawieniach
ze względu n a znaczne różnice charakteru tematycznego Polityki i trzech
pozostałych pism o wybitnym charakterze literacko-artystycznym —
a w konsekwencji na możliwe różnice zainteresowań i charakteru czytel
ników 5 ). Połączono natomiast odpowiedzi czytelników reprezentujących
różne środowiska lokalne i inne wyodrębnione przez autora badań kategcb
rie zakładając, że podziały t e nie mają istotnego wpływu na badane tutaj
zjawisko. Objęty badaniem zbiór nie stanowi próbki reprezentatywnej,
3
) Wskazane granice nakładów wyróżnionych typów czasopism nie są całkowicie
sztywne. Np. Polityka, która w okresie przeprowadzania badań miała nakład sześćdziesięciotysięczny,
obecnie osiąga 150 tysięcy.
4

) Jako pierwotny, aktywny krąg czytelników Z. Gostkowski określił tych, którzy
sami nabywali czytane pismo w kiosku lub brali je do czytania w instytucji, w której
byli zatrudnieni. Podział na dwie kategorie w przeprowadzonej przeze mnie analizie
został dokonany w sposób następujący: do czytelników Polityki zaliczono wszystkich
czytających to pismo niezależnie od tego, czy czytali ponadto także któreś z trzech
pozostałych pism czy nie. Do drugiej kategorii włączono czytelników któregoś z trzech
pism literackich, dwóch lub wszystkich trzech tych pism, nie czytających Polityki.
5) Proporcja „pilrwotnych" czytelniczek —• kobiet jest natomiast niższa wśród pu
bliczności Polityki niż wśród publiczności trzech czasopism literackich. Stwierdzenie
to jest zgodne z obserwowanymi na ogół różnicami w zainteresowaniach kobiet i męż
czyzn sprawami polityczno-gospodarczymi i artystyczno-literackimi.
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toteż ustalone w oparciu o te dane wnioski należy traktować raczej jako
pewne uprawdopodobnienie hipotez, aniżeli jako ostateczne ustalenie. Przy
obecnym stanie wiedzy na temat odbiorców kultury średniego zakresu
także i ten rezultat wydaje się jednak pożądany.
Ze względu na rozpatrywane zagadnienie, szczególnie ważną cechę cha
rakteryzującą badany zbiór stanowi poziom wykształcenia. Rozkład tej
cechy wśród przedstawicieli obu wyodrębnionych kategorii publiczności
czytelniczej jest następujący:
T a b l i c a 1: Czytelnicy „Polityki"
Kategorie wykształcenia
Płeć

podst. i śred- 1
. , , 1
nie nieukon.
|

średnie

i wyższe
J

wyższe

ogółem

°/
/0

nieuk.

M.

20

78

98

196

85,2

K.

3

18

13

34

14,8

Ogółem

23

96

111

230

10

41,7

°/

48,3

100

100

/0

T a b l i c a 2: Czytelnicy trzech pism literackich
Kategorie wykształcenia
Płeć

podst. i śred
nie nieuk.

średnie
i wyższe
nieuk.

wyższe

ogółem

°//o

Mężcz.

6

129

199

334

61,3

Kobiety

7

100

104

211

38,7

Ogółem

13

229

303

545

100

42,0

56,6

100

%

2,4

W obu kategoriach uderza przede wszystkim, duża proporcja czytelni
ków z pełnym wyższym wykształceniem. Ten poziom wykształcenia osiąg
nęło aktualnie w Polsce 4,5% zatrudnionych. Badana zbiorowość czytelni
cza stanowi więc z tego punktu widzenia wyselekcjonowaną zbiorowość
elitarną — w sensie wyraźnego nadreprezentowania przedstawicieli naj
wyższej kategorii wykształcenia. Pamiętając o zastrzeżeniach co do repre
zentatywności badanych nie mamy prawa rozciągać tej charakterystyki
na całą zbiorowość odbiorców czasopism społeczno-literackich. Warto zwró
cić uwagę, że badania były przeprowadzone w dwóch miejscowościach
o szczególnie wysokiej w stosunku do całego kraju proporcji osób z wyż-
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szym wykształceniem (Warszawa i Lublin). Ponadto' zebrane d a n e odnoszą
się do „pierwotnych" czytelników — jak ich określa Z. Gotstkowski — t j .
do tych, którzy sami nabywają czasopismo w kiosku, a nie korzystają
z egzemplarzy przyniesionych przez inne osoby.
Możemy założyć, że ze względu na t e wszystkie czynniki „etlitaryzm" ba
danej kategorii publiczności uległ p e w n e m u wyostrzeniu. Ze względu n a
postawione w niniejszym szkicu zagadnienie nie stanowi t o jednak prze
szkody. Zwraca przy t y m uwagę fakt, że publiczność Polityki przy niemal
identycznym procencie osób z pełnym wykształceniem średnim i niepełnym
wyższym jak publiczność trzech czasopism literackich, posiada nieco więk
szą proporcję czytelników z wykształceniem poniżej średniego. W ogólnym
zbiorze proporcja ta pozostaje niewielka (10%), jednak różnica pomiędzy
obu zbiorami jest statystycznie istotna. Można przypuszczać, że ponad
dwukrotny wzrost nakładu Polityki od czasu przeprowadzania badań wiąże
się z większym jej spopularyzowaniem w znaczeniu rozszerzenia zasięgu
na kategorie osób o niższym poziomie wykształcenia.
Nie ma jednak wątpliwości co do faktu, że publiczność czytelnicza cza
sopism społeczno-literackich zarówno przed czterema laty jak obecnie po
siada poziom wykształcenia wyższy od przeciętnej krajowej. Cecha ta sta
nowi jeden z rezultatów selekcjonującego mechanizmu przekazów treści
tego t y p u i poziomu, jaki reprezentują wymienione czasopisma.
Sformułowano poprzednio pytanie, czy publiczność ta jest wyodrębniona
z punktu widzenia swej recepcji kulturalnej od innych szerszych kręgów
publiczności, czy też w obliczu rozwoju kultury masowej dzieli z najszer
szymi kręgami pewne przynajmniej doświadczenia kulturalne. Nie posia
damy w tej chwili materiałów, które pozwoliłyby potraktować to zagad
nienie w całej rozciągłości. Dane z badania Z. Gostkowskiego dostarczają
jednak informacji o recepcji kulturalnej zbadanej zbiorowości w odniesie
niu do innych typów czasopism. Umożliwiają określenie stopnia wyodręb
nienia badanej publiczności przynajmniej w świetle jednego wskaźnika.
Analizę materiału przeprowadzono w sposób następujący: badani w y 
mienili ogółem 178 tytułów czytanych przez siebie czasopism, innych ani
żeli cztery czasopisma stanowiące przedmiot badania. Czasopisma te po
dzielono n a kategorie, w zależności od tego, czy ich zakres i poziom uznano
za analogiczny, niższy czy wyższy od zasięgu i poziomu czasopism bada
nych. Aby podział ten mógł być wykonany z należną dokładnością, musiał
by się opierać n a szczegółowej analizie treści pozwalającej ściśle ustalić
charakter wszystkich wydawnictw. Podobną analizą prasy krajowej dotąd
nie rozporządzamy. (Przygotowuje ją Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych). Dokonany podział nosi więc w części charakter intuicyjny.
Można jednak przyjąć, że bardziej istotne pomyłki w klasyfikacji odnoszą
się głównie do czasopism rzadko wymienianych i mało ważących na ogól
nych stwierdzeniach. Najczęściej wymienione czasopisma okazały się łatwe
do sklasyfikowania.
Wyodrębnione kategorie są następujące: 1. Inne poza badanymi t y 
godniki społeczno-literackie 2. Czasopisma fachowe (np. Nowa Szkoła, Sy
gnały, Służba Zdrowia); 3. Czasopisma ogólne popularno-naukowe (np. Pro
blemy, Wiedza i Życie) 4. Czasopisma naukowe, poważne wydawnictwa lite
rackie, artystyczne i polityczne (np. Twórczość, Przegląd
Humanistyczny,
Nowe Drogi); 5. Magazyny ilustrowane.
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Przyjęto, że pierwsza kategoria jest identyczna, a dwie następne są zbli
żone poziomem do czasopism badanych, kategoria czwarta reprezentuje
wyższy poziom i węższy zakres, zaś kategoria piąta najbardziej popularny
w sensie dostępności poziomu i najszerszy zakres. Z tej ostatniej kategorii
wydzielono w zestawieniu ogólnym niektóre tytuły o znanej z innych badań
popularności (Przekrój, Dookoła Świata) lub o charakterze najdostępniejszym (Przyjaciółka, Karuzela) stanowiące często jedyny przedmiot lektury
najmniej wyrobionych czytelników.
Analiza uzyskanych danych zmierzała przede wszystkim do określenia,
jaka proporcja zbadanego zbioru publiczności pism społeczno-literackieh
nie zstępuje w dziedzinie lektury czasopism poniżej tego poziomu treści,
a zatem — zgodnie z przyjętą klasyfikacją — ogranicza się do lektury ty
tułów objętych kategorią 1—4. Zestawienie odnoszące się do tej kategorii
czytelników zawiera Tablica 3.
T a b l i c a 3: Czytelnicy średniego i wyższego poziomu
K a t e g o r i e l e k t u r y t o w a r z y s z ą c e j (w %)
Czytelnicy
pisma

1

2

Polityka
N = 230

13,0

5,7

Trzy cza
sopisma
N = 545

5,7

1,8

2+ 3+4

3

2+ 4

4

ogółem

1,7

0,9

0,9

0,4

22,6

0,9

0,6

1,3

2,9

13,2

Jak wynika z tablicy, zamknięcie się w dziedzinie lektury czasopism
w obrębie średniego luż wyższego poziomu stanowi zjawisko rzadkie w obu
badanych zbiorach, przy czym znacznie rzadsze wśród czytelników pism
literacko-artystycznych (13,2'°/o) niż wśród czytelników Polityki (blisko
23%). Połowa czytelników Polityki, należących do tej kategorii, ogranicza
się przy tym do lektury tygodników społeczno-literackieh (niekiedy po
prostu do samej Polityki), ale wśród czytelników Polityki jest więcej od
biorców prasy fachowej niż wśród czytelników trzech pism literackich. Na
tomiast wśród publiczności trzech czasopism nieco więcej jest takich, którzy
prócz tygodników społeczno-literackieh czytają tylko czasopisma fachowe
i naukowe (l,3°/o) lub tylko naukowe (2,9%). O tej ostatniej kategorii mo
żemy powiedzieć, że ich recepcja czasopism jest shomogenizowana wy
łącznie „ku górze", tan. że łączą oni lekturę średniego poziomu tylko z po
ziomem wyższym. Odbiorcy uwzględnieni w kolumnie środkowej łączą
zawsze taką lekturę z lekturą pism popularno-naukowych o ogólnym cha
rakterze (kategoria 3).
Tę część badanego zbioru publiczności, o której była dotąd mowa, można
określić nazwą „purystów" używaną przez H. Wilensky'ego w badaniach
podobnego typu, o których będzie jeszcze dalej mowa.6) Puryści w tym
c
) H. L. W i l e n s k y : Mass Society and Mass Culture: Interdependence or Inde
pendence? Am. Sociological Review, T. 29 nr. 2, April 1964.
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wypadku t o ci, którzy zgodnie z własną relacją n i e mają żadnych kontak
tów z masowymi periodykami rozrywkowymi. Ogromna większość człon
ków obu zbiorów publiczności do purystów się nie zalicza. Ponad 77'% ba
danych czytelników Polityki i prawie 87|0/о czytelników trzech czasopism
czytuje różne magazyny ilustrowane. Tablica 4 wskazuje stopień popular
ności wśród badanych niektórych magazynów l u b g r u p magazynów ilu
strowanych. W kolumnie drugiej skupione są różne tytuły popularnych
pism ilustrowanych poza pismami wyodrębnionymi w osobnych kolum
nach. Klasyf ikacja nie jest w t y m wypadku rozłączna — w przeciwieństwie
do Tablicy 3 — gdyż wielu czytelników czyta jednocześnie pisma figuru
jące w kilku kolumnach.
T a b l i c a 4: Odbiorcy kultury masowej
Lektura towarzysząca
Przekrój

różne
maga
zyny

Dookoła
świata

Kulisy

maga
zyny
kobiece

Polityka
N = 23C

.66,5

48,3

26,5

23,5

8,3

6,1

T r z y cz sopisma
N = 545

66,2

[52,7

28,9

12,8

13,2

3,3

Czytelnicy
pisma

Przyja
ciółka
Karuzela

J a k można było oczekiwać, n a podstawie wyników innych badań nad lek
turą czasopism wśród inteligencji, najczęściej czytanym w obu zbiorach
publiczności magazynem jest Przekrój. Proporcja jego odbiorców jest nie
mal identyczna wśród czytelników Polityki i wśród czytelników trzech
czasopism, którzy górują nieco nad czytelnikami Polityki przeciętnym po
ziomem wykształcenia. Charakterystyczna różnica między obydwoma zbio
rami występuje w odniesieniu do lektury Kulis i magazynów kobiecych.
J a k wskazano poprzednio, wśród czytelników Polityki proporcja kobiet jest
dużo mniejsza, co mjoże tłumaczyć tę różnicę. Wreszcie czytelnictwo Przy
jaciółki i Karuzeli (bądź jednego z tych pism). Proporcja czytelników tej ka
tegorii, jakkolwiek nikła (3,3—6,1%) jest jednak wyższa od procentu osób,
których czytelnictwo jest shomogenizowane wyłącznie w kontakcie z n a j 
wyższym poziomem (1,3—4,2°/o). Czytelnictwo tych najpopularniejszych
pism jest nieco większe w pierwszym zbiorze niż w drugim. Jest to stosunek
odwrotny niż w wypadku lektury wydawnictw naukowych i pism literac
kich najwyższego poziomu. W obu wypadkach różnica może się wiązać ze
wskazaną różnicą poziomu wykształcenia publiczności obu zbiorów.
Dane odnoszące się do lektury Przyjaciółki i Karuzeli wskazują zarazem
granice, w jakich dokonuje się „homogenizacja ku dołowi" poziomów czy
telniczych. Odbiorcy czasopism średniego poziomu stanowiący publiczność
wyselekcjonowaną pod względem wykształcenia, są aktywnymi odbiorcami
kultury masowej, ale ich czytelnictwo rzadko schodzi do poziomu wymie
nionych pism, Wspólność ich doświadczeń z szerszymi kręgami czytelniczy
mi realizuje się często na poziomie Przekroju, Dookoła Świata, ale bardzo
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rzadko na poziomie Przyjaciółki i Karuzeli. W każdym razie nie są oni
w ogromnej większości wyłączeni z wpływów kultury masowej.
Trzeba przy'tym zaznaczyć, że poszukując określenia kontaktów bada
nych zbiorów z kulturą masową posługiwano się tutaj tylko jednym wska
źnikiem odnoszącym się do czytelnictwa czasopism. Przy sięgnięciu do in
nych środków masowego komunikowania, np. radia i telewizji, okazałoby
się zapewne, że proporcja osób zasługujących na określenie „purystów"
izolowanych od kultury masowej rozrywkowego typu byłaby jeszcze mniej
sza. Z drugiej jednak strony, gdyby za punkt wyjścia badań przyjąć nie
publiczność czytelniczą pism średniego lecz najwyższego poziomu, albo po
prostu zawodowo określone kręgi intelektualistów, proporcja „purystów"
okazałaby się zapewne wyższa.
Nie ma prawdopodobnie u nas w tej chwili takiego środowiska, które
byłoby całkowicie odizolowane od kultury masowej rozrywkowego typu.
Oczywiście należy oczekiwać, że w niektórych kategoriach społecznych, np.
wśród intelektualistów, artystów, kontakt z kulturą masową może być
znacznie bardziej ograniczony niż w badanym zbiorze czytelników pism
sipołeczno-kulturalnych. Ustalenie zakresu tego kontaktu wymagałoby wy
boru badanej zbiorowości na zasadach reprezentatywnych i w oparciu o ści
ślejsze kryteria, a zarazem kontakt z kulturą masową musiałby być określo
ny na zasadzie wielu wskaźników — nie jednego, jak w wykorzystanych
tu materiałach.
Badanie tyczące podobnego problemu przeprowadził w Detroit H. L. Wilensky na reprezentatywnej próbce 1354 mężczyzn operując licznymi wska
źnikami recepcji kultury niższego i wyższego poziomu 7). Wśród badanych
autor znalazł tylko 19 osób (16 profesorów o wysokiej pozycji naukowej
i 3 wybitnych prawników), które nie miały żadnych kontaktów z kulturą
masową o mało wartościowych treściach. Te osoby określił on właśnie mia
nem „media purists". Ogromna większość pracowników umysłowych
z wyższym wykształceniem, odpowiadających kategorią naszej inteligencji,
miała liczne kontakty tego rodzaju.
Polskie środowiska intelektualne i 'polska inteligencja różnią się pod wie
loma względami w swym stosunku wobec kultury od analogicznych śre*dowisk amerykańskich. Wiele różnic występuje także w treściach kultury
masowej. Jednak problem uniwersalności zasięgu tych treści i ich funkcji,
jako elementu organizującego wspólnotę społecznych doświadczeń, posiada
istotne znaczenie dla naszej kultury współczesnej.
7
) Przyjęte przez Wilensky'ego określenie wyższego poziomu kultury jest nienial
identyczne ze sformułowanym przeze mnie niezależnie instytucjonalnym socjologicz
nym kryterium zawartym w „Kulturze masowej".

MARIA TRAWINSKA

SAMOZWROTNA ANKIETA CZYTELNICZA
„CHŁOPSKIEJ DROGI"
Przed kilku miesiącami redakcja „Chłopskiej Drogi" zwróciła
się do swych czytelników z ankietą, której celem było za
równo lepsze poznanie odbiorców pisma jak i ich opinie o czy
tanej gazecie. Autorka analizuje wyniki ankiety, stawiając
przy tym sporo hipotez interesujących z punktu widzenia
praktyki redakcyjnej. Zwraca też uwagę na istnienie na wsi
nowej, specyficznej grupy — jak ją nazywa — „czytako-pisaków", ludzi związanych z gazetą, piszących do niej, reagu
jących na jej różne akcje, konkursy, ankiety itp. Jest to jakaś
nowa jakość, nowe zjawisko, w zakresie czytelnictwa prasy.

W miesiącach wiosenno-letnich roku 1965 gazeta Chłopska Droga zamie
ściła dwukrotnie ankietę skierowaną do wszystkich swoich czytelników.
Ze względu na znikomą ilość czytelników poza prenumeratą — rzecz jasna,
że była ona obliczona n a prenumeratorów, którzy na wsi stanowią już jakąś
zbiorowość wyodrębnioną z; ogółu czytelników prasy.
Ankieta zawierała następujące problemy zasygnalizowane najczęściej
jednym pytaniem kwestionariuszowym: 1) okres prenumeraty, 2) sposób
czytania gazety, 3) ceniony autor, 4) życzenia odnośnie zmian, 5) ocena
szaty graficznej, 6) korzystanie z porad, wskazówek, kuponów, 7) udział
w konkursach, 8) korzystanie z interwencji, 9) czytelnictwo innych pism
poza Chłopską Drogą, 10) radio i telewizja, 11) preferencje tematyczne.
Temu ostatniemu problemowi poświęcono najwięcej uwagi, pytając „ja
kie artykuły czytuje" badany najczęściej, ,,co zasługuje w Chłopskiej Dro
dze na wyróżnienie, co najbardziej się podoba", „co jest złego", „czy czegoś
brakuje", „czy czegoś jest za dużo", oraz czy czytuje materiały zamieszcza
ne na wybranych kolumnach i w wymienionych dziesięciu rubrykach.
Jeżeli chodzi o informacje o respondencie, to uwzględniono następujące
cechy: płeć, wiek, wykształcenie, źródła utrzymania, miejsce zamieszkania
(kategoria wielkości miejscowości i województwo), przynależność organiza
cyjną i pełnioną funkcję społeczną.
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Doświadczenia redakcji wskazywały, iż na ankietę-konkurs napływało
zawsze wiele wypowiedzi, gdyż wizja nagrody działała przyciągająco. Zde
cydowano się n a ankietę z krótkim apelem, wyjaśniającym celowość akcji
dla redakcji i czytelników, anonimową, bez jakichkolwiek nagród.
Nadeszło 540 odpowiedzi, z czego 30 pochodziło od dzieci w wieku szkol
n y m (ze szkoły podstawowej), około 25 nie nadawało się do opracowania
statystycznego maszynowego, ze względu na formę, bądź to listu częściowo
uwzględniającego pytania ankiety, bądź też niekompletnych pociętych
p y t a ń ankiety i odpowiedzi n a nie. Tylko d w a formularze odrzucono,
dyskwalifikując wypowiedź jako niepoważną. W w y n i k u tej selekcji do
opracowania statystycznego weszły 483 odpowiedzi.
1. Kim są
odpowiadający
na ankietę „Chłopskiej

Drogi"?

W odezwie ankietowej, obok różnych celów ankiety, jest i takie sformułowanie —
„pragniemy dokładniej poznać naszych czytelników. Temu celowi ma służyć nasza
ankieta."
Opracowujący ankietę jest zobowiązany do odpowiedzi na to zapotrzebowanie re
dakcji. I tu powstaje pierwsza trudność. Kim są odpowiadający na ankietę, nie tylko
w kategoriach wymienionych powyżej cech demograficznych, ale w kategoriach tej
podstawowej dla nas relacji gazeta — c z y t e l n i c y .
Czy zbiorowość ta reprezentuje przeciętny typ c z y t e l n i k a Chłopskiej Drogi,
czy jej p r e n u m e r a t o r a ? Czy też może jest to p u b l i c z n o ś ć wspomnianej
gazety, grono osób charakteryzujące się trwałością zapotrzebowania na to właśnie
pismo, ukształtowanym przez pismo zapotrzebowaniem na określone informacje, ich
sposób podania i ich zakres. W wypadku ankiety-konkursu można by podejrzewać, iż
jest to zbiór osób zainteresowanych w otrzymaniu nagrody, wyróżnieniu społecznym.
A może podstawę wyróżnienia tego zbioru mogłyby stanowić jeszcze inne jakieś
postawy odbiorcy wobec gazety? A może współtwórcy gazety?
Rozpatrując wysunięte możliwości neguję pierwszą — reprezentatywność materia
łów dla przeciętnego czytelnika pisma. Nie sądzę, aby przejawiał on taką aktywność
w odbiorze rozmaitych treści pisma, jak i charakteryzował się taką ciągłością pre
numeraty — o czym dokładniej niżej. Niewątpliwie bliższą jest koncepcja publiczności,
ale różny stosunek do jakości informacji, sposobu podawania, niektóre cechy demo
graficzne (przewaga starców, dość duża ilość osób bez wykształcenia) nie przema
wiałyby za tą hipotezą.
Rozpatrując motywy wzięcia udziału w akcji ankietowej, po wykluczeniu liczenia
się z nagrodą, pozostaje dążenie do „poprawy" pisma, chęć nawiązania kontaktu z re
dakcją, „wypisanie się" itp. Niewątpliwie znajdziemy kilka sanatorów, osoby patrzące
krytycznie, zwracające uwagę na zgodność czy niezgodność treści pisma z potrzebami
czytelników, ale większość akceptuje pismo takie jakie jest, stąd też jego poprawa
nie może być motywem wiodącym.
Wydaje się więc, że r e s p o n d e n c i n a s z e j a n k i e t y s t a n o w i ą k a 
t e g o r i ę ,,c z y t a k o - p i s а к ó w" gazetowych, zbiorowość zupełnie specyficzną,
która rozwinęła się niezbyt dawno, bo z upowszechnieniem prasy na wsi. Zanim
przejdę do funkcji tego zjawiska, chciałabym przytoczyć pewne dowody na poparcie
swego przypuszczenia. Wśród odpowiadających na ankietę ponad 50% brało już udział
w rozmaitych konkursach organizowanych przez Chłopską Drogę (a nie wiemy, ile
przez inne pisma), w tym jednorazowo 29%, a wielokrotnie 26% (w tym nagrodzonych
5%), 60% naszych respondentów zwracało się do Chłopskiej Drogi w jakiejś sprawie
i to nawet nie jednorazowo, a kilkakrotnie. J a k wynikałoby z odpowiedzi, kontakt
ten był nawet ponawiany u osób, które nie otrzymały z redakcji żadnej odpowiedzi
(18%). Wśród osób utrzymujących kontakty korespondencyjne z pismem przeważają
zdecydowanie mężczyźni.
Ankieta nie dostarcza możliwości wyłączenia z tej grupy, którą nazwałam roboczo
„czytako-pisakami", stałych korespondentów pisma, którzy stanowią kategorię raczej
odrębną z punktu widzenia motywacji osobistych i kwalifikacji społecznych, wyznacz
ników środowiskowych, jak i sposobów rekrutacji. Kilku respondentów, załączających
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do ankiety komentarze listowne, przyznaje się do pełnienia w przeszłości funkcji
korespondenta na rzecz prasy rolniczej, niekoniecznie Chłopskiej Drogi.
Dziesiątki tysięcy listów napływających stale do redakcji rozmaitych pism prze
znaczonych dla wsi (nie mówiąc o Przyjaciółce), dziesiątki tysięcy listów do radia i te
lewizji płynących z tego samego środowiska — po wyeliminowaniu nawet spraw inter
wencyjnych jako kategorii zupełnie specyficznej — świadczyłyby o nowej potrzebie,
czy nowym nawyku mieszkańca wsi, czy też pewnej kategorii tych mieszkańców.
Z jakimi warunkami społecznymi można wiązać tego typu „twórczość"? Jest tu pewna
anologia z lawiną materiałów autobiograficznych — czy to pamiętników młodzieży,
czy wspomnień z II wojny na wsi — którym przyświeca myśl o potrzebie dokumen
tacji tego co mija, utrwalenia osiągnięć i szukania tego, co prof. Chałasiński nazywa
zdobyciem samowiedzy historycznej. Odpowiadają na ankiety, piszą listy, bo chcą
w ten sposób dać wyraz temu, co b y ł o , dać wyraz myślom, których nie mieli,
a które p o w s t a j ą p o d w p ł y w e m p y t a ń a n k i e t y , inspiracji informacji
prasowych, radiowych; poprzez nawiązanie „dialogu" z prasą sprawdzają realność
swojej społecznej emancypacji. A może mają wizję jakiejś zewnętrznej siły, tkwią
cej poza środowiskiem, siły z którą chcą się solidaryzować? — Siłę tę reprezentuje
prasa, radio, czy władza w stolicy.
Kto wie, czy nie jest to ta sama potrzeba wykorzystania czasu wolnego, która
inteligentowi miejskiemu, zmęczonemu wysiłkiem umysłowym., nakazuje pracę fi
zyczną na działce, czy w ogródku domowym, natomiast zmęczonego wysiłkiem fizycz
nym rolnika, prawem kontrastu, skłania do rozmowy z gazetą na piśmie.
Nie rozstrzygniemy sprawy bez szerszych, a przede wszystkim głębszych badań nad
funkcją czytelnictwa i to w kontekście rozmaitych form aktywności społecznej miesz
kańca wsi.
Przypatrzmy się na razie cechom demograficznym tej grupy osób, którą wyodręb
niło szereg analogicznych reakcji na apel Chłopskiej Drogi.
— K o b i e t y stanowią zaledwie 20% ogółu zbiorowości badanej, co nasuwa uwagę,
iż jakkolwiek aktywność kobiet w zakresie czytelnictwa nie musi być mniejsza od
aktywności mężczyzn, to jednak aktywność piśmiennicza (mierzona zarówno ilością,
jak i obszernością wypowiedzi, które nadesłały kobiety) jest znacznie mniejsza.
—• 60% respondentów stanowią ludzie w grupie w i e k u od lat pięćdziesiątych
wzwyż. 28% to wiek największej produktywności w gospodarstwie w granicach 26—43
lat; natomiast z najmłodszej generacji odpowiednio tylko 12%. Czyżby rozkład ten
odpowiadał strukturze wieku czytelników Chłopskiej Drogi?
— 10% badanych nie posiada nawet elementarnego w y k s z t a ł c e n i a ; naukę
czytania i pisania posiadło samodzielnie, poprzez żmudne samouctwo. Licząc samo
uków i osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej — mamy 40% respondentów
o niepełnym wykształceniu podstawowym i 25% z ukończoną szkołą podstawową
(raczej w grupie najmłodszej). Tylko 5% posiada wykształcenie średnie, a 4% niepełne
wyższe i wyższe. 16% to absolwenci kursów zawodowych, technikum zawodowego na
poziomie średnim i osoby, które rozpoczęły, ale nie ukończyły szkoły ogólnokształ
cącej. I znów można powtórzyć pytanie, czyżby ta struktura wykształcenia odpowia
dała strukturze wykształcenia czytelników Chłopskiej Drogi?
Przypuszczam, że wiek respondentów ankiety jest wyższy w stosunku do przecięt
nego czytelnika pisma, natomiast wykształcenie respondentów wydaje się niższe
w porównaniu z czytelnikami. Natomiast obie te cechy demograficzne respondentów
zdają się potwierdzać moje przypuszczenie co do kategorii społecznej odpowiadają
cych.
Zestawienie dwu cech, ,,pisania do gazety" i wieku respondentów piszących, wska
zuje na to, iż „pisarstwo" wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku respondentów.
Najmniej piszą młodzi poniżej 25 lat *), a najwięcej starzy i w wieku średnim, ale
powyżej lat 50-ciu. Operując kryterium źródeł utrzymania stwierdzamy przewagę
rolników, którzy pracują wyłącznie na własnym gospodarstwie (336 osób) nad chłopo
robotnikami (45 osób) i chłopourzędnikami (50 osób), oraz osobami, dla których pod
stawę utrzymania stanowi renta, czy dożywocie przy rodzinie.
% respondentów zamieszkuje we wsiach niewielkich, które nie są nawet siedzi
bami gromadzkich rad narodowych; 5% mieszka w mieście, pozostali w większych
wsiach i osadach rolniczych. Najliczniej reprezentowane są województwa: rzeszow*) prawidłowość ta może być zupełnie inna np. dla Przyjaciółki, gdyż warunkuje ją treść ko
respondencji wyrażająca się mniejszym zainteresowaniem dla zagadnień rolnictwa, rozwoju go
spodarczego wsi, itp. zagadnień wiejskich.
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skie, lubelskie, krakowskie, warszawskie, dalej poznańskie, łódzkie, wrocławskie, naj
mniej licznie — szczecińskie, koszalińskie i katowickie.
Tak więc przytoczone dane utrwalają twierdzenie, że zbiorowość naszych respon
dentów, to niewątpliwie szeregowi rolnicy, z „rolniczych" województw, przeciętnych
wiosek — ale nieprzeciętnie aktywni czytelnicze

2. Aktywność
czytelnicza
i jej społeczne
determinanty
W odpowiedziach ankietowych uderza znajomość Chłopskiej Drogi, stąd też nie
można poddać w wątpliwość dość częstego obcowania z tym właśnie pismem. Mniej
niż 25% odpowiadających czytuje pismo dopiero po 1960 roku, natomiast % pozo
stałych — to czytelnicy zapamiętali, bądź to od momentu powstania pisma, bądź też
sprzed lat sześćdziesiątych. Odpowiedzi na pytanie — „Czy czytasz oprócz Chłopskiej
Drogi jakieś inne dzienniki i czasopisma? — jeżeli tak — napisz jakie?", wskazują
na dużą aktywność. Niezależnie od wieku respondentów 48,6% czyta inną prasę chłop
ską, 46,7% czytuje dzienniki ogólnopolskie i lokalne. Trzecie miejsce, jeżeli chodzi
o liczebność wypowiedzi, zajęły pisma specjalistyczne, po które sięgają osoby w wieku
średnim i młode. Prawie równorzędne miejsce czwarte ma czytelnictwo prasy kobie
cej, szczególnie Przyjaciółki i Kobiety i Życia, mniej Zwierciadła, która to prasa jest
niemal w równej mierze czytana przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Po tygodniki
ilustrowane, podobnie jak i po literaturę humorystyczno-rozrywkową (Szpilki, Ku
lisy), łatwą, sięgają głównie młodzi.
Osób, które czytają tylko i jedynie Chłopską Drogę było wśród badanych 12,4%;
przeważali ludzie starzy i kobiety.
Znajomość stosunków wiejskich, pozwala mi zakwestionować reprezentatywność
przedstawionego powyżej czytelnictwa dla badanego środowiska. Jeżeli dane są wiary
godne, to aktywność odpowiadających na ankietę j e s t a k t y w n o ś c i ą w z m o 
ż o n ą . Bez głębszych badań nie można przesądzić, czy przeciętny mieszkaniec wsi
różni się od respondenta ankiety ilością, rodzajem pism po które sięga, czy też ogól
nym zainteresowaniem dla takiego zjawiska społecznego, jakim jest prasa. Trudno
też przesądzić, w jakim stopniu ta wzmożona aktywność rzutuje na sposób czytania,
czy też preferencje tematyczne. Najłatwiej byłoby sprowadzić te różnice do różnic
ilościowych. Stawiając sprawę w tych kategoriach można by uważać badaną zbioro
wość za „liderów czytelnictwa" na wsi, jakkolwiek i do tego stwierdzenia jest nie
zbędna wiedza o roli społecznej i pozycji osób badanych na tle nie tylko środowiska,
wiejskiego, ale chociażby rodzinnego.
Informacje o badanych, zawarte w ankiecie i w korespondencji do niej dołączonej,
inspirują do postawienia kilku hipotez.
Rolnik, od którego konieczność gospodarcza wymaga intensyfikacji gospodarstwa,
przy słabej mechanizacji i w okresie życia, kiedy jest kierownikiem gospodarstwa,
dodajmy jeszcze w okresie nasilenia prac polowych, znajduje niewiele czasu na czy
tanie, stale narastającej ilości pism. W zupełnie innej sytuacji znajduje się u s t ę 
p u j ą c y g o s p o d a r z , bądź też kontynuujący jeszcze naukę kandydat na gospo
darza. Mniejsza aktywizacja gospodarcza sprzyja większej aktywizacji czytelniczej
i kto wie, czy nie ogólno-konsumpcyjnej postawie w stosunku do kultury i sztuki.
Stąd udział w akcji ankietowej uczniów, którzy wykazują znajomość gazety i nie
wątpliwie są grupą czytelników, która ma swoje wymagania (piosenki, więcej mody,
więcej informacji o „wielkich ludziach" filmu, teatru itp.). Stąd też najliczniejsza
grupa ludzi starszych.
Tak jak w ubiegłych stuleciach, dysponująca czasem wolnym magnateria była
twórcą literatury od filozoficznej do grafomańskiej, tak i obecnie dysponujący czasem
wolnym stary rolnik, nie tylko czyta, ale i pisze do gazety. Zanikanie spoistości we
wnętrznej kultury tradycyjnej, upadek autorytetu ludzi starszych, zanik życia towa
rzyskiego, w którym odgrywali niemałą rolę, kieruje ich uwagę na zajęcie się piś
miennictwem, bierne, czy czynne. Samoukom daje to zajęcie ogromne satysfakcje.
Starcom na dożywociu, nie mogącym brać udziału w poważnym wysiłku całej rodziny
koncentrującej się na celach gospodarczych, rola domowego „czytako-pisaka" po
maga w zdobyciu nowej autonomii na terenie rodziny, ba, nawet często grupy są
siedzkiej, czy wsi.
Czytanie i pisanie, ten kontakt z prasą, jest dla wielu mieszkańców wsi wyrazem
demokratyzacji stosunków w naszym kraju. U respondentów zauważyć można świa
domość współudziału w redagowaniu gazety. Są tu i tacy, którzy zdają sobie sprawę
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z niechętnego stosunku współmieszkańców wsi do takiego piszącego „szpicla", „fary
zeusza", o ile te kontakty są stałe i przechodzą w instytucję korespondenta, repre
zentującego jak w dawnych korespondencjach z terenu — okolicę. Są i tacy, którzy
zdają sobie sprawę, jak taka korespondencja ciąży redakcji pisma, ale i oni piszą —
„szanujcie każdego czytelnika i odpowiadajcie, chociażby list nie przedstawiał dla
Was większej wartości". Korespondencja jest też manifestacją postępowości piszącego,
gdy donosi o swych doświadczeniach rolniczych i hodowlanych (o kapuście pastew
nej, o inseminacji, o okazie trzymanego buhaja). Konfrontuje swój tradycyjny system
gospodarowania z lansowanym modelem', podsumowuje doświadczenia własne i za
rzuca redakcję pytaniami, nawet wtedy, jeżeli odpowiedź nie ma znaczenia dla jego
własnej praktyki rolniczej.
Przy tej kategorii czytelnika zrozumiała jest też ilość czytanych czasopism. Czyta się
wszystko, co jest prenumerowane i to, co dostarczają do domiu inni członkowie rodziny,
nie mówiąc o tym, co prenumeruje szkoła, GRN i inne instytucje, z którymi ludzie
dysponujący czasem wolnym wchodzą w kontakty. Zrozumiały jest też sposób czyta
nia w odróżnieniu od młodszego pokolenia, które czyta bardziej wybiorczo. Poniżej
przedstawiam dwie tabelki ilustrujące sposób czytania.
Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

172 = 100%
260 = 100%
41 = 100%

35,5
53,7
8,5

37,0
52,6
7,8

28,7
58,6
11,6

5 = 100%

0,8

0,8

1Д

Sposób czytania

1.
2.
3.
4.

Każdy numer
P r a w i e każdy numer
Raz w tygodniu
C z y t a m rzadziej niż r a z w t y tygodniu

Obok niewątpliwego faktu większego nasilenia czytelnictwa wśród mężczyzn,
można przypuszczać, że kobiety więcej czytają w niedzielę (kategorie „prawie każdy
numer", „raz w tygodniu"), gdyż niezależnie od wieku mają znacznie mniej czasu
wolnego ze względu na obciążenie gospodarstwem domowym.
Z następnej tabelki wynika, iż kobiety nieco częściej niż mężczyźni czytają całą
gazetę, nie wybierając jedynie tego, co je mogłoby zainteresować.
Sposób c z y t a n i a

1. C z y t a m całą gazetę od p o 
czątku d o k o ń c a
2. C z y t a m t y l k o n i e k t ó r e rzeczy

236 = 100%
246 = 100%

Ogółem

Mężczyźni

48,8
51,0

48,1
51,6

Kobiety

51,7
48,3

Warto jeszcze prześledzić, jak wygląda aktywność czytelnicza na tle innych środ
ków^ masowej komunikacji, w naszym przypadku — r a d i a i t e l e w i z j i . 80%
wśród respondentów słucha radia, stąd też można przypuszczać, że informacje poli
tyczne i gospodarcze mają aktualne, a nie zdezaktualizowane, dwa razy w tygod
niu. 48% ogląda telewizję, jakkolwiek tylko 8% na terenie własnego domu. O ile ra
dia słuchają respondenci niezależnie od kategorii wieku, o tyle telewizję oglądają
przeważnie młodsi.

3. Preferencje tematyczne
i życzenia czytelników
Zainteresowania czytelnicze są w pierwszym rzędzie związane z zasobem wiedzy
respondenta, który jak widzieliśmy, przy zastosowaniu miernika formalnego wy
kształcenia, przedstawiałby się nader skromnie. O drugiej determinancie — doswiaoV
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czeniu życiowym odpowiadającego, wiemy niewiele. Pewnym wskaźnikiem mogłyby
być pytania o aktywność społeczną, wyrobienie organizacyjne. Otóż ponad 50fl/o nie
należy do żadnych organizacji, a ponad 60% nie należy i nie należała do organizacji
politycznych. Wśród zorganizowanych przeważają członkowie PZPR, dwa razy licz
niejsi od członków ZSL. Stronnictwo Demokratyczne reprezentują tylko 2 osoby. Na
35% osób zorganizowanych politycznie mamy liczną, po prawie 10°/o grupę aktywu
partyjnego (sekretarzy organizacji partyjnych).
Zastosowane podziały na aktywność społeczną w organizacjach społecznych (kółka
rolnicze, GS — SPO, koło gospodyń, straż pożarna, ZBOWiD, organizacje sportowe...)
i organizacjach politycznych, podobnie jak i wyodrębnienie funkcji społecznych
(członek, szeregowy, aktywista w organizacji politycznej i nie-politycznej, sołtys...)
prowadzą jednak zawsze do podziału dychotomicznego. Wyraźnie wyodrębniają się je
dynie dwie kategorie: a) bezpartyjni i nie należący do żadnych organizacji szeregowi
członkowie wszelkich organizacji, raczej nominalni niż faktyczni i b) aktywiści roz
maitych organizacji, najczęściej członkowie kilku, pełniący w nich różnorakie funkcje.
Wydaje mi się, iż ta właśnie aktywność zaciążyła wyraźnie na zainteresowaniach
problematyką polityczną, wysunięciu jej na drugą pozycję w hierarchii czytanych
artykułów, pozycję przypuszczalnie mniej eksponowaną przez ogół czytelników wiej
skich. Oto odpowiedź na pytanie „Jakie artykuły czytujesz n a j c z ę ś c i e j w Chłop
skiej Drodze? Zwracam uwagę, iż te preferencje nie muszą oznaczać wcale n a j 
chętniej.
Rodzaj tematyki

artykuły dotyczące rolnictwa
zagadnienia polityczne
zagadnienia interwencyjne
porady prawne
rozrywki, moda, powieści
problemy kult.-oświatowe
sprawy wychowania, obyczajowe
porady praktyczne
wszystko co jest w gazecie

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ogółem

mężczyźni

Kobiety

42,8
33,3
20,2
17,4
12,6
10,5
8,7
8,5
36,1

46,1
33,5
19,4
18,1
11,6
12,3
8,6
5,8
37,3

32,2
32,2
24,1
13,8
18,4
2,4
9,2
20,7
34,5

Nader liczna kategoria, która nie jest w stanie odpowiedzieć — co czyta najczę
ściej, jest o ponad 10% mniejsza od kategorii czytających całą gazetę od początku
do końca, co świadczyłoby, że jest grupa ludzi, którzy jakkolwiek nie wszystko im
się podoba, czytają wszystko, nie wiążą czytelnictwa z zainteresowaniami. Wśród
czytających „wszystko" przeważają najstarsi respondenci z niepełnym wykształceniem
podstawowym. Wiek nie jest czynnikiem różnicującym zainteresowania rolnictwem.
Kulturą, oświatą, wychowaniem, obyczajami, interesuje się w przeważających licz
bach pokolenie średnie (przedział wieku 26—50 lat). Rozrywki, moda, stanowią przed
miot nie tylko zainteresowania kobiet, ale i najmłodszych czytelników (18—25 lat).
Hierarchia artykułów i tematów „zasługujących na wyróżnienie" w oczach czytel
nika Chłopskiej Drogi układa się podobnie: artykuły rolnicze (124 odpow.), wszystko
(121 odpow.), interwencje (81 odpow.), polityka (66 odpow.), rozrywki i moda (60
odpow.).
Tak jak w sformułowaniu pozytywnym ocena pisma wypada raczej słabo, lak
i w sformułowaniu negatywnym, w którym respondenci mieli podkreślić braki i to
czego jest za wiele. Ponad 40% nie wypełniło w ogóle rubryki przeznaczonej na
odpowiedź, 30% stwierdza wyraźnie, że nie ma zastrzeżeń, 12% uważa, że pismo po
daje za wiele przemówień i tekstów uchwał nie interesujących rolników, 11% wystę
puje przeciwko sprawozdaniom z zebrań i zjazdów, domagając się skrótowych infor
macji, 7% sądzi iż za wiele jest w piśmie propagandy, 9 osób to przeciwnicy ostatniej
strony pisma — preparowanego dla wsi humoru.
Poza b. licznie reprezentowaną prośbą (40% osób) o podawanie prognoz pogody i 5%
domagających się artykułów o młodzieży, jej życiu i wychowaniu, wszystkie inne
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życzenia występują nader sporadycznie. Kilka osób domaga się większego uwzględ
nienia problematyki dotyczącej kultury życia codziennego: zagadnień zdrowia, hi
gieny, savoir vivre. Jedni chcą artykułów historycznych — kalendarzyka historycz
nego, inni opowiadań o II wojnie światowej, które „nauczyłyby czegoś dzieci". Jedni
domagają się porad inwestycyjnych, inni chcieliby widzieć więcej napiętnowania nie
dbalstwa, bierności, wad narodowych. Poruszono także sprawę wznowienia dodatku
dla dzieci, przynajmniej raz w miesiącu.
Jeżeli chodzi o wiadomości polityczne, to nie mają czytelnicy żadnych tendencji
do rozszerzania ich zakresu, wręcz przeciwnie, liczna, ponad 15% grupa (i to czy
tająca dzienniki) domaga się podania raz w tygodniu skrótowych informacji z kraju
i ze świata. Pokolenie wizualne, wolałoby te informacje oglądać w postaci serii foto
sów z komentarzem, jak w kronice filmowej, niż w postaci rozwlekłych artykułów.
Stąd też największą popularnością cieszy się króciuteńka rubryka „Z kraju i ze
świata". Najmniej czytana jest, tylko przez 11%, rubryka „Z życia partii", a następnie
„Nasze postulaty", „Polemiki i dyskusje".
W niektórych ankietach znajdują się nieliczne uzasadnienia podanych wyżej pre
ferencji tematycznych. Tak więc uzasadnieniem dla zainteresowań rolnictwem jest
wykonywana praca, przy zagadnieniach politycznych brak jakiejkolwiek motywacji,
natomiast wszelkie sprawy interwencyjne, „konflikty i racje", „czytelnicy piszą", są
czytane na zasadzie analogii do własnej sytuacji. Te same bóle — biurokracji, lekce
ważenia rolnika, straty czasu na załatwienie sprawy administracyjnej — przeżywają
postacie prawdziwe i fikcyjne z gazety, jak również respondenci. Znajomość postę
powania w opisywanych trudnościach, porady prawne, są przydatne w potocznej
praktyce życiowej zarówno czytelnikowi, jak i sąsiadowi, któremu można coś dobrego
doradzić.
O ile treść pisma była dla respondentów sprawą nie budzącą wielu problemów,
to co dopiero szata graficzna. 80% akceptuje to, co jest bez jakichkolwiek zastrze
żeń; 5% nie wypowiada się w ogóle na ten temat, a tylko 15% ma uwagi, które
głównie dotyczą: 5% większej ilości i lepszych ilustracji, 7% lepszego druku i pa
pieru. Ilość osób poruszających sprawy techniczno-redakcyjne nie przekraczała 1%
ogółu respondentów. Były to sprawy okładki kolorowej nie tylko w niedzielę; mniej
szego, wygodniejszego formatu, takiego łamania niektórych artykułów (szczególnie
porad prawnych, informacji rolniczych, powieści), aby umożliwiało to kompletowanie
wycinków; redagowania okresowych dodatków (dla gospodyń, dla młodzieży, dla bi
bliotekarzy i pracowników kulturalno-oświatowych i to na środkowych stronach
umożliwiających kompletowanie).
Bezspornie grupa badana stanowi, zarówno pod względem zapotrzebowania na
prasę, kontaktu gazeta-czytelnik, nawyków czytelniczych i „pisarskich" (a więc chęci
wypowiedzenia się) grupę bardziej aktywną od ogółu czytelników. Jeżeli ta grupa
tak biernie reaguje na treść pisma, tak mało ma dezyderatów, to co dopiero myśleć
o „aktywności" ogółu odbiorców prasy na wsi?
Nasuwa się tu szereg problemów badawczych — czy jest to sprawa „małego wy
robienia odbiorcy", a jeżeli tak, to na czym ono polega, czy może małej komunika
tywności i dostosowania do potrzeb? Czy poczytność pism rozchodzących się na wsi,
rozmaicie redagowanych, jest jakimś wskaźnikiem potrzeb jej mieszkańców, czy też
różnice między nimi są tak minimalne, iż nie kształtują gustów swej publiczności?
Nie w ankietach szukać należy odpowiedzi na te pytania.
Na marginesie jednak chciałabym odnotować jeszcze jeden fakt dotyczący właśnie
komunikatywności, a stwierdzony w omówionych badaniach ankietowych Chłopskiej
Drogi. Ośrodek Badań Prasoznawczych dołączył do tej ankiety jedno pytanie o cha
rakterze testowym. W dziesięciu wierszach wypisano po trzy wyrazy, z których dwa
były bliskoznaczne, a jeden zupełnie różny. Zadanie polegało na określeniu w każ
dej trójce wyrazów znaczących co innego niż dwa pozostałe. Wyrazy nie były trudne,
natomiast bardzo często używane w prasie (inauguracja, korupcja, chemiczny, swoisty,
twórczy, uzgodnić i wiele innych tym podobnych). Wśród ogółu badanych tylko 15%
poprawnie rozumiało terminy. 25% zrobiło od 1 do 3 błędów, a 30% od 4 do 6 błędów,
inni rezygnowali na wstępie, motywując np. „ja się na tych wyrazach w ogóle nie
znam, to po co będę podkreślał na chybił trafił".
Pytanie pomocnicze przy tym teście brzmiało: „Czy spotykasz w Chłopskiej Drodze
słowa, które są według ciebie za trudne"? 25% czytelników ma te trudności często,
20% czasem, natomiast 40% stwierdza, iż nie spotyka się z trudnościami, co jak wy
kazał test, również nie jest zgodne z prawdą.
3 — Zeszyty Prasoznawcze
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Jeżeli nie były rozumiane terminy testowe, to co dopiero mówić o wszelkich alie
nacjach, koegzystencjach i innych „-izmach", którymi naszpikowana jest nasza infor
macja prasowa, nie wspominając o publicystyce. Czy dla potrzeb czytelnika wiej
skiego nie warto w każdym numerze wprowadzić krótkiego słowniczka użytych w nim
trudniejszych terminów?
*
Przedstawione powyżej dane, nie przez to bynajmniej, że są nierepre
zentatywne dla ogółu czytelników Chłopskiej Drogi, ale przez to, że repre
zentują określoną ich kategorię, przedstawiają małą wartość dla redakcji
pisma. Opieranie jakichkolwiek wniosków, co do sposoibu redagowania
pisma dla odbiorcy wiejskiego, na opiniach tylko tych super-aktywnych
czytelników, byłoby nieporozumieniem. Nie znaczy to, aby w tych wypo
wiedziach nie ujawniły się ogólne prawidłowości związane z postawami
mieszkańców wsi wobec prasy.
Ankieta Chłopskiej Drogi dostarczyła interesującego materiału socjolo
gicznego, ale jest jednocześnie ostrzeżeniem dla innych redakcji w ich dą
żeniu do analizowania opinii odbiorców drogą podobnych ankiet sainozwrotnych.
Struktura społeczna grupy respondentów jest niezmiernie interesująca.
Warto byłoby sprawdzić ilu dawnych *) korespondentów ze środowisk
chłopskich i robotniczych funkcjonuje 1 obecnie w zmienianej roli społecz
nej „czytako-pisaka", „satelity" danego pisma, odpowiadając na wszelkie
apele redakcji, biorąc udział w e wszystkich jej akcjach, na zasadzie na
wyku i obudzonych a niezaspokojonych potrzeb.
Jeżeli pominiemy nawet trudności związane z odpowiedzią na pytanie
kogo badamy? — to wszelkie badanie drogą ankietową preferencji tema
tycznych (czego za wiele, czego za mało, braki pisma...), jak i sposobów
odbioru gazety, mówi n a m tylko o „czytaniu" jako czynności, a nie o „czy
telnictwie", jako zachowaniu człowieka zgodnym z pewnymi wzorami i m o 
delami zachowania się, powiązanym z uczestnictwem w różnych grupach
społecznych i opierającym się o określone instytucje. Sprawa ta ma szcze
gólne' znaczenie dla czytelnictwa na wsi.
Należy zaznaczyć, iż czynność czytania jest również istotnym proble
mem badawczym, jak wskazywałyby przytoczone dane o braku komunika
tywności językowej. Warto zbadać jeszcze szybkość czytania (jeżeli już nie
umiejętność) w różnych kategoriach wieku, jako warunek rozwoju czytel
nictwa n a wsi.
Czytanie jest czynnością konsumpcyjną, w pewnym sensie bierną, w in
n y m — bardzo czynną, selekcyjną. Natomiast wypowiadanie się na temat
tego co się czyta, jest dla. mieszkańca wsi czynnością odrębną, nieraz trudną.
Przeżywając analogiczne stany z mieszkańcem miasta, reagując podobnie
(czy różnie) na określony t y p informacji prasowej — z braku kultury wer
balnej właściwej innym środowiskom, wyraża swoje doznania w innych
konwencjach. Ograniczenia słownictwa nie sprzyjają wypowiedziom an
kietowym. Zupełnie inaczej przedstawia się badanie tych samych kwestii
w formie wywiadu.
Ankieta Chłopskiej Drogi jest istotną inspiracją do< podjęcia szerszych
badań nad poruszaną t u problematyką, ale opartych o inne techniki ba
dawcze.
*) dawnych — mam na myśli instytucję korespondenta w tzw. „minionym okresie".
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PUBLICZNOŚĆ PRASOWA
W SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ
Terenem badań ankietowych, o których piszą autorzy w arty
kule, były dwie wsie w województwie
kieleckim.
Tematem
pracy było czytelnictwo prasy we wsi szybko rozwijającej się
gospodarczo. Tę cechę wyraźnego postępu rolniczego nosi jed
na z wsi badanych; druga natomiast — zacofana — miała
służyć celom kontrolnym. Wskazała ona, może w sposób
nie zamierzony przez autorów, na problem, który nie był, ce
lem badań. Wieś tę, w której istnieją dwa warsztaty pracy
(rolniczy i miejski; 40% mieszkańców dojeżdża do pracy
w mieście), cechuje niskie czytelnictwo prasy, na co ma wpływ
najprawdopodobniej
brak czasu spowodowany dojazdami do
pracy. Publikowany tu raport, z konieczności upraszcza uzy
skane wyniki. Będą one w pełniejszej formie
publikowane
w jednym z książkowych wydawnictw
OBP.

Uwagi

wstępne

Studia nad publicznością prasową prowadzić można biorąc za punkt w y j 
ścia określone pismo i badając zbiorowość jego czytelników 1 ). Inną drogę
badania publiczności prasowej stanowi postępowanie, przy którym za punkt
wyjścia obiera się zbiorowość wyróżnioną na odmiennej zasadzie — np.
członków jakiejś organizacji, pewną kategorię zawodową, lub g r u p ę t e r y 
torialną — i przedmiotem analizy czyni się zjawisko czytelnictwa w tej
zbiorowości. Poniższe rozważania oparte są na badaniach reprezentujących
ten właśnie rodzaj podejścia.
Idzie tu mianowicie o niektóre wyniki studium monograficzno-ankietowego przeprowadzonego w dwóch społecznościach wiejskich województwa
kieleckiego przez Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie i Zakład
Socjologii Wsi IFiS PAN latem 1964 roku. Całość wyników tego studium
będzie przedmiotem szerszego opracowania.
!) Zbiorowość czytelników określonego tytułu traktowana bywa nawet jako pewien rodzaj
grupy społecznej. Por. np. rozwalania A. de T o c q u e v i i 1 e'a dotyczące społeczności czytel
ników gazety: De la démocratie en Amérique, Paris 1864.
3*
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Zgodnie z założeniem badawczym analizie poddano zjawisko czytelnictwa
prasy w e wsi podlegającej szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. W tym
celu do badań wybrano ludność rolniczą wsi, w której ok. 9 0 % gospodarstw
wprowadziło w ostatnich latach innowacje 2 ), głównie idące w kierunku
nastawienia n a produkcję ogrodniczą. Są to Gorzyczany w pow. sando
mierskim, które będziemy nazywali „pierwszą społecznością". Ludność rol
nicza Jadownik w pow. starachowickim, które będziemy nazywali ,,drugą
społecznością", stanowiła tzw. grupę kontrolną. We wsi tej w ostatnich
latach tylko ok. 15'°/o gospodarstw wprowadziło innowację. Dominuje tam
tradycyjna uprawa czterech zbóż.
Dobór wspomnianych dwóch wsi oparty był na ich charakterystykach
społeczno-ekonomicznych sporządzonych przez Pracownię Socjologii Wsi
Instytutu Ekonomiki Rolnej, w której udzielono nam też dodatkowych kon
sultacji i udostępniono szczegółowe dane statystyczne.
Badanie objęło 3 kategorie ludności wiejskiej: gospodarzy (przy czym
rolę gospodarzy pełnią raz mężczyźni raz też kobiety), gospodynie oraz
tzw. sukcesorów, t j . młodych rolników (chłopców i dziewczęta) prze
widzianych przez rodziców na następców gospodarza. Kwestionariusz,
w oparciu o który przeprowadzano wywiady, zawierał pytania wspólne
dla wszystkich kategorii respondentów, a ponadto pytania w dwóch róż
nych wersjach: dla gospodarza — dotyczące spraw rolnictwa oraz dla go
spodyni — odnoszące się do prowadzenia domu, wychowania dzieci itp.
Zakładano zbadanie wszystkich przedstawicieli wymienionych kategorii.
Na skutek pewnych luk w materiałach ewidencyjnych, którymi rozporzą
dzaliśmy w momencie realizacji badań, pominięto w Gorzyczanach 3 r o 
dziny n a istniejących 144, co stanowi 2,ll0/o, zaś n a 142 rodziny w Jadownikach — 1 rodzinę, oo stanowi 0,7l0/o. Braki te wyrażają się tak nikłymi
odsetkami, że nie obniża t o statystycznej wartości zebranego materiału.
Zasięg czytelnictwa

i niektóre

jego

uwarunkowania

Czytelnictwo prasy jest zjawiskiem, którego nasilenie mierzyć można bądź często
tliwością kontaktu odbiorcy z prasą, bądź jego intensywnością wyrażającą się w licz
bie tytułów czytanych, bądź też badając stopień jego zróżnicowania tematycznego (ty
py pism czytanych, rodzaj poszukiwanych treści). Niektóre z tych ujęć staraliśmy się
zastosować w naszym studium.
Podstawowe znaczenie w naszych rozważaniach nad publicznością prasową ma
rozróżnienie pomiędzy c z y t a j ą c y m i a n i e c z y t a j ą c y m i . Zagadnienie to
nasuwa różnego rodzaju trudności. Jedna z nich wiąże się ze stopniem wiarygodności
danych uzyskanych w wywiadach. Jest rzeczą zrozumiałą, że we wszelkich badaniach
czytelnictwa, w szczególności zaś „wychodzących" nie od tytułu tylko od określonej
zbiorowości — badacz zmuszony jest w zasadzie oprzeć się na oświadczeniach respon
dentów, gdy chce ustalić czy, ile i jakie pisma czytają. Fakt jednak, że omawiane ba
dania dotyczyły określonych społeczności wiejskich, umożliwił —choć w stopniu ogra
niczonym — pewną weryfikację danych uzyskanych w wywiadach. Dotyczy to mia
nowicie prenumeraty. Nie było natomiast zadawalających możliwości sprawdzenia
w oparciu o obiektywne „zewnętrzne" źródła — danych dotyczących kupna prasy.
Żadna z dwu badanych wsi nie ma kiosku „Ruchu", zaś ich mieszkańcy korzystają
z kiosków w sąsiednich wsiach oraz kupują prasę podczas bytności w mieście 3 ). Wy
wiad ze sprzedawcą w kiosku w Chobrzanach, wsi sąsiadującej z Gorzyczanami, po
twierdził jedynie — na podstawie ogólnego rozeznania — fakt znacznych żaku:
) Przez ..innowacje" rozumiemy tu nowe maszyny rolnicze, nowe zabiegi agrotechniczne,
chemiczne
środki ochrony roślin itp.
л
3
) Mieszkańcy Gorzyczan — głównie w Sandomierzu, zaś mieszkańcy Jadownik — głównie
w Starachowicach.
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pów prasy przez mieszkańców badanej przez nas wsi (i rozmaitości tytułów) oraz
dostarczył informacji o pewnej sezonowości tych zakupów (spadek w okresie letnim).
A oto wyniki weryfikacji danych, odnoszących się do prenumeraty. W zakresie pism
fachowych (Owoee-Warzyica-Kwiaty,
Agrochemia) uzyskano pełną zgodność danych
otrzymanych w wywiadach z danymi z urzędu pocztowego; odnośnie do prasy
ZSL-owskiej (Dziennik Lvdowy, Zielony Sztandar) różnice są bardzo nieznaczne.
Wyraźniejsze natomiast rozbieżności wystąpiły w odniesieniu do 3 tytułów: Przyja
ciółka, Gromada-Rolnik Polski i Słowo Ludu. Mianowicie wśród osób, które oświad
czają, iż są czytelnikami tych pism 20 do 30% twierdzi, że otrzymują je w trybie
prenumeraty; z danych pocztowych natomiast wynikałoby, że odsetek ten waha się
pomiędzy 10 a 15%. Można przypuszczać, że w pewnej mierze różnice te tłumaczą się
faktem podawania przez respondentów danych odnoszących się do niedawnej prze
szłości. Istotnie bowiem, jak stwierdzono, wielu czytelników, którzy dotychczas byli
prenumeratorami pewnych pism, przechodzi na kupno, gdyż zrazili się nieregularnym
dostarczaniem prasy przez listonosza.
W każdym jednak razie, przy interpretacji zebranego materiału uznaliśmy, że in
formacje pochodzące od ankietowanych, a odnoszące się do prasy fachowej — mamy
prawo uznać za całkowicie wiarygodne, te zaś, które dotyczą wspomnianych trzech ty
tułów — należy traktować z pewną rezerwą, licząc się z możliwą tendencją do zawy
żania danych co do kontaktu z prasą. Jak można wnosić natomiast z ogólnych obser
wacji, nie ma podstaw do przypuszczeń, że tendencja ta jest na tyle silna, aby w isto
tny sposób zniekształciła cbraz czytelnictwa w badanych wsiach. Nie stwierdzono
również, aby tendencja do przesadzonych deklaracji dotyczących czytelnictwa cecho
wała szczególnie jedną z badanych zbiorowości. Dlatego też pewne zastrzeżenia co
do pełnej wiarygodności danych nie podważają wartości prezentowanych w niniej
szym artykule zestawień porównawczych.
Inna trudność wyłaniająca się wówczas, gdy chcemy przeciwstawić sobie kategorie
czytających i nie czytających, polegałaby na pewnej „nieostrości" tego podziału.
Jest rzeczą jasną, że za określeniem „czytelnik" kryć się mogą znaczne różnice stopnia
i rodzaju percepcji. Wydawało się nam jednak, że skoro „granica" czytelnictwa jest
umowna, słuszniej jest oprzeć się na oświadczeniach respondentów, aniżeli wprowa
dzać tu jakieś dodatkowe, z konieczności nie sprawdzone kryteria.
Obecnie przejdźmy do omówienia uzyskanych wyników. Najogólniejsze dane doty
czące zasięgu czytelnictwa wśród rolników w badanych wsiach przedstawia tabela 1.
Tabela

Zasięg czytelnictwa (w %)

1

Społeczność
Kategoria respondentów

pierwsza
N = 276

druga
N = 319

osoby nie czytające prasy

15,5

48,6

osoby czytające przynajmniej 1 pismo

84,5

51,4

100,0

100,0

Razem

Już ta tabela ukazuje w sposób wyraźny różnice pomiędzy dwiema badanymi spo
łecznościami. Pozwala ona stwierdzić, że podczas gdy we wsi słabo rozwiniętej pod
względem gospodarczym co drugi przedstawiciel badanej zbiorowości pozbawiony jest
jakiegokolwiek kontaktu z prasą, we wsi o szybko rozwijającym się rolnictwie, zja
wisko „abstynencji" w zakresie czytelnictwa ma charakter marginesowy. Jak zoba
czymy jednak z następnego zestawienia (tabela 2) — różnice sięgają głębiej i ujaw
niają się wówczas, gdy jako dodatkową miarą badanego zjawiska posłużymy się
wskaźnikiem liczby czytanych tytułów.
Jak wynika dalej z odpowiedniego obliczenia, na jednego c z y t e l n i k a w pierw
szej społeczności przypada przeciętnie ok. 2,9 tytułów, zaś w drugiej — ok. 1,5, a za
tem wskaźnik jest niemal dwukrotnie niższy.
Dotychczas przedstawione dane porównawcze, dotyczące obu badanych wsi, uka
zują jedynie obraz statyczny. Zachodzi pytanie: jak kształtowała się d y n a m i k a
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Tabela 2

Respondenci wedlug liczby tytułów czytanych») (w %)
Społeczność
liczba tytułów

pierwsza
N = 276

druga
N = 319

1
2
3
4
5
6
7
8
nie czytający oraz
brak odpowiedzi

20,3
21,6
14,9
14,5
5,4
4,3
2,2
0,7

33,8
13,5
1,6
1,3
0,3
0,3
0,3

16,0

48,9

100,0

100,0

Razem

a) liczba tytułów czytanych przez daną osobę obejmuje łącznie
wszystkie czytane przez nią pisma bez względu na formę ich uzy
skiwania.

rozwoju czytelnictwa w każdej z tych społeczności na przestrzeni lat? Jak się różnił
ich „start", o ile jakiś moment czasowy tak byśmy umownie potraktowali? Czy dystans
między nimi się zwiększa czy maleje? Otóż aby choć w przybliżeniu naświetlić to
zagadnienie dokonaliśmy próby odpowiedniego obliczenia w oparciu o wyniki odpo
wiedzi na kilka pytań naszej ankiety. Jedno z nich brzmiało: „Czy czytał(a) Pan(i)
przed wojną jakieś gazety lub czasopisma?" Inne pytanie miało ustalić od kiedy
respondent czyta poszczególne pisma, które podał jako swą obecną lekturę. Infor
macje te w zestawieniu z danymi dotyczącymi stanu czytelnictwa w momencie prze
prowadzania badań pozwoliły nam szacunkowo ustalić dynamikę wzrostu publiczno
ści prasowej w badanych wsiach. Dane te przedstawiamy w tabeli 3.
Tabela

3

Dynamika rozszerzania się zasięgu czytelnictwa (w °/o)
Społeczność
Okres

pierwsza
N == 276

druga
N = 319

przed wojną

21,4

3,8

rok
„
„
„

11,6
27,9
64,1
83,7

(2,8)
(7,5)
(26,4)
(38,0)

84,5

51,4

1948
1953
1958
1963

w m o m e n c i e badań (1964)

Zastrzegamy się, że dane zawarte w tej tabeli stanowią gruby szacunek. Dane do
tyczące okresu przedwojennego nie są oczywiście w pełni porównywalne z później
szymi. Po pierwsze bowiem przedwojenny kontakt z prasą został ujęty w pytaniu
sumarycznie (czy czytał prasę kiedykolwiek przed wojną, a nie np. w 1939 roku); po
drugie zaś uzyskano odsetki przedwojennych czytelników prasy tylko spośród osób
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dziś żyjących i po trzecie, 28,9% w pierwszej społeczności, a 30,8% w drugiej, to osoby
w wieku poniżej 40 lat, które w zasadzie nie mogły mieć jeszcze kontaktu z prasą.
Wreszcie w drugiej społeczności wystąpił w pewnym odsetku brak odpowiedzi na py
tanie dotyczące okresu rozpoczęcia lektury poszczególnych pism. W związku z tym
dane obrazujące dynamikę rozszerzania się zasięgu czytelnictwa w tej wsi są mniej
dokładne, toteż podaliśmy je w nawiasach. Tabela nie uwzględnia też danych o za
przestaniu lektury niektóiych pism. Mimo te wszystkie zastrzeżenia, tabela 3 daje
jednak pewną orientację co do zmian w czytelnictwie na przestrzeni lat.
Z tabeli tej odczytać można następujące informacje. Już przed wojną istniała wy
raźna różnica w zasięgu czytelnictwa na korzyść pierwszej społeczności. A zatem mo
ment „startu", czy przyjmiemy okres przedwojenny, czy też bezpośrednio po wojnie,
wykazywał
już pod tym względem przewagę pierwszej społeczności nad drugą. Dalej,
wT całym okresie powojennym w obu wsiach, następował stały i znaczny rozwći czy
telnictwa. Jednocześnie jednak dystans w tej dziedzinie pomiędzy obu badanymi spo
łecznościami nie zmniejszał się, lecz raczej wzrastał. Wreszcie, zwraca uwagę szcze
gólnie silny wzrost zasięgu czytelnictwa w obu badanych wsiach w ciągu jednego
z przedstawionych w tabeli pięcioleci, a mianowicie pomiędzy rokiem 1953 a 1958. Nie
ulega wątpliwości, że zjawisko
to tłumaczy się w znacznej mierze związkiem z prze
mianami lat 1956—1957 4), które dla środowiska wiejskiego miały szczególną donio
słość ze względu na wprowadzenie nowej polityki rolnej.
Przejdźmy jednak do omówienia s t r u k t u r a l n y c h uwarunkowań stanu czytel
nictwa i jego rozwoju. Zaobserwowana przez nas prawidłowość mówiąca o tym, że
ta wieś, która jest daleko bardziej niż druga zaawansowana pod względem rozwoju
rolnictwa, jest zarazem daleko bardziej zaawansowana w dziedzinie czytelnictwa —
mogłaby się wydać truizmem. Nie trudno jednak dowieść, że tak nie jest.
Jak wiadomo, ekspansję środków masowego komunikowania na wsi, jak zresztą
w ogóle wszelkie przemiany w tym środowisku, wyjaśnia się zazwyczaj wpływem
miasta. Pogląd ten jest nie tylko szeroko rozpowszechniony w publicystyce i w opi
niach potocznych. Znalazł on także wyraz na terenie socjologii wsi w hipotezie Mendrasa, zgodnie z którą kontakty osobiste chłopów z miastem stanowią główny czyn
nik zmian w tradycyjnym systemie produkcji i kultury na wsi 5 ). Otóż posiadane przez
nas dane, pochodzące z Instytutu Ekonomiki Rolnej, świadczą o tym, że w drugiej
społeczności (Jadowniki) 34,6% mieszkańców dojeżdża do pracy (do Starachowic), na
tomiast w pierwszej społeczności (Gorzyczany) dojeżdżający (do Sandomierza) stano
wią zaledwie 4,5%. A zatem, podczas gdy w drugiej z badanych wsi co trzeci mie
szkaniec ma codzienny kontakt z miastem w związku z wykonywaną pracą, w pierw
szej — ten rodzaj kontaktu jest czymś marginesowym. Oczywiście nie wyczerpuje to
wszelkich rodzajów styczności z miastem z okazji zakupów, załatwiania spraw urzę
dowych i innych, te jednak z natury rzeczy są rzadsze i krótsze 6 ).
W świetle tych danych nieco innej wymowy nabierają uzyskane przez nas wyniki.
Na przykładzie pary porównywanych społeczności wiejskich widać, że a k t y w i z a 
cji l u d n o ś c i w i e j s k i e j na m i e j s c u , w z a w o d z i e r o l n i k a — to
warzyszyć może silniejszy rozwój czytelnictwa aniżeli akty
wizacji poza wsią w formie z a r o b k o w a n i a w mieście.
Rozważmy z kolei jak różnicuje się czytelnictwo w o b r ę b i e d a n e j s p o ł e c z 
n o ś c i w i e j s k i e j w zależności od niektórych cech społeczno-demograficznych.
Tabela 4 ukazuje w sposób syntetyczny działanie różnych czynników wpływających
na kształtowanie się poziomu czytelnictwa.
Można było przypuszczać, że jednym z najistotniejszych czynników okaże się tutaj
pozycja w gospodarstwie. W płaszczyźnie podziału ról w gospodarstwie rolnym i do
mowym pozycję tę wyznacza płeć. Osobną kategorię stanowią sukcesorzy: młodzież
„terminująca" w gospodarstwie rodzicielskim. Tradycyjny wzór rodziny chłopskiej,
różnicując udział w decyzjach i dzieląc zwyczajowo czynności pomiędzy gospodarza
i gospodynię, narzucał zarazem prymat głowy rodziny: męża i ojca. Towarzyszyły te
mu z reguły odpowiednie różnice kulturowe. Autorytet gospodarza-ojca nie ograniczał
się tylko do spraw warsztatu rolnego, lecz rozciągał na sprawy moralne i inne. Socjo
logom wsi znane jest zjawisko oporu tradycjonalnych rodzin chłopskich przed wpły4
) Próbę interpretacji podobnego procesu w oparciu o inny typ materiału podjął Z. G o s tk o w s k i : Fluktuacje poczytności dzienników na Opolszczyźnie w latach 1956—1957 jako wskaź
nik5 zainteresowania i preferencji wśród publiczności prasowej, Studia Socjologiczne, 1961 nr 1.
)H. M e n d r a s : Les paysans et la modernisation de l'agriculture, Paris 1958.
6
) Odległość od Gorzyczan do Sandomierza wynosi 12 km, od Jadownik do Starachowic —
15 km
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Tabela 4
Zależność pomiędzy czytelnictwem prasy, a pozycją jednostki w gospodarstwie (w °/o)
Społeczność
druga

pierwsza
gospo
darze
N = 132

gospo
dynie
N = 127

sukce
sorzy
N = 6

gospo
darze
N = 125

gospo
dynie
N = 114

sukce
sorzy
N = 63

84,6

82,7

100,0

52,1

28,1

90,5

osoby c z y t a 
jące p r a s ę

j
1
j

wami zewnętrznymi, między innymi ze strony masowych środków komunikowania;
oporu wywołanego obawą, że autorytet tych źródeł zagraża patriarchalnemu autory
tetowi gospodarza i to nie7 tylko w sferze pozazawodowej, lecz także w dziedzinie
sposobów gospodarowania ). Jeśli już zaś akceptowano fakt wkraczania prasy czy
książek, to raczej wtedy, gdy ich znajomość podnosiła autorytet ojca rodziny. Stosun
ki te nadal sprzyjały utrzymywaniu się dystansu kulturalnego -pomiędzy mężczyzną
a kobietą na wsi.
Zanim skomentujemy wyniki tabeli 4 sięgnijmy jeszcze do danych dotyczących
kontaktu respondentów z prasą w okresie przedwojennym, tym razem w podziale
według płci.
Tabela
Odsetki respondentów, którzy czytali prasę przed wojną (w %)

5

Społeczność
pierwsza

druga

gospodarze
N = 132

gospodynie
N = 129

gospodarze
N = 125

gospodynie
N=114

25,6

17,5

7,2

1,8

Dopiero na tle tych danych oraz w świetle poprzednich rozważań, możemy zrozu
mieć wymowę tabeli 4. Widać z niej mianowicie, że różnica zasięgu czytelnictwa
pomiędzy mężczyznami a kobietami w Gorzyczanach została zniwelowana i nie jest
statystycznie znacząca, natomiast wystąpiła ona wyraźnie w Jadownikach gdzie w za
sięgu czytelnictwa pomiędzy mężczyznami, a kobietami widać jej zwiększenie spo
wodowane faktem względnie szybszego akcesu do czytelnictwa wśród mężczyzn.
Inne spostrzeżenie, które nasuwa tabela 4, dotyczy kategorii sukcesorów. Wystąpiła
ona bardzo nielicznie w pierwszej społeczności, co wynika z pewnych różnic sytuacji
społecznej, których omawianie wykraczałoby poza ramy niniejszych rozważań. Nie
odgrywa to jednak roli dla naszej analizy, gdyż chodzi nam głównie o wskazanie wy
ników odnoszących się do sukcesorów w drugiej społeczności. Jak widać z referowa
nej tabeli, ponad 90°/o przedstawicieli tej kategorii jest czytelnikami prasy (w podzia
le na chłopców i dziewczęta odpowiednio 93% i 90%). Tutaj więc z kolei stwierdzamy
oddziaływanie takiego czynnika jak wiek, który niweluje różnice związane z innymi
uwarunkowaniami. Można sądzić, że istotną rolę aktywizującą odgrywa w tym przy
padku szkoła (w której młodzież ta jeszcze się uczy lub uczyła się do niedawna) i roz
przestrzeniane przez nią nowe wzory kulturowe.
7
) Por. np. E. A. W i l k e n i n g :
(w) Rural Sociology (pod red. A. L.
We wspomnianym już wcześniej
wości przeniesienia tej interesującej
polski (dop. red.)

Communication and Technological Change in Rural Society
Betranda), New York 1958 .
książkowym omówieniu wyników, autorzy wyjaśnią możli
i prawdziwej dla warunków amerykańskich tezy na grunt
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Formy kontaktu z prasą
W badanych wsiach wyróżniliśmy cztery formy uzyskiwania prasy przez czytelni
ków, inaczej mówiąc cztery formy kontaktu z prasą: prenumerata, kupno w kiosku,
pożyczanie i otrzymywanie bezpłatne. W tabeli 6 przedstawiamy jak rozpowszechnione
są te formy w badanych zbiorowościach.
Tabela 6
Respondenci według form kontaktu z prasą (w */o)
Społeczność
Forma kontaktu

kupno
prenumerata
pożyczanie
otrzymywanie bezpłatne

pierwsza
N = 276
61,2
42,4
20,7
13,4

1

druga
N = 319
38,6
9,4
9,4
1,9

Jak widać z tej tabeli, najczęstszą formą kontaktu z prasą w obu społecznościach
jest kupno. Fakt ten należy podkreślić, gdyż w niektórych pracach, traktujących
o czytelnictwie prasy na wsi, dość jednostronnie eksponuje się kontakt przez prenu
meratę. I tak np. w badaniach Morawskiej, Ostrowskiego i Wiatra, przeprowadzonych
na terenie woj. warszawskiego 8), wnioski dotyczące czytelnictwa na wsi oparto na
analizie próbki prenumeratorów. Również obserwacje pochodzące z lustracji i wy
wiadów w wybranych wsiach, stanowiące dodatkowy materiał w tym badaniu nie
wykraczają poza kategorię prenumeratorów. Jako miernik nasilenia czytelnictwa au
torzy9 przyjęli wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na jednego prenumera
tora ) chociaż stwierdzają, iż zdają sobie sprawę, że liczba prenumeratorów nie równa
się liczbie czytelników. Przyznają też, że „we wszystkich badanych wsiach wystę
puje... zwyczaj łączenia
każdej bytności w mieście z zakupem gazet i to zazwyczaj
w sporej ilości" 10). Otóż wydaje się, iż błędem jest nie tylko przejście do porządku
nad tymi zastrzeżeniami, lecz także — i to w głównej mierze — pominięcie faktu,
że jest kategoria tytułów, których prenumerata jest „zamrożona". Z reguły zresztą
są to pisma cieszące się dużą popularnością, że wymienimy tu przykładowo Przekrój,
Express Wieczorny, Kobietę i Życie. Dlatego też ograniczenie analizy czytelnictwa
do zbiorowości prenumeratorów musi dać obraz nie tylko n i e p e ł n y ale i z n i e 
k s z t a ł c o n y . Nie tylko bowiem pomniejszone byłyby liczby czytelników pewnych
tytułów w stosunku do rzeczywistych, ale niektóre gazety lub czasopisma, odgrywa
jące istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych publiczności prasowej, nie
znalazłyby się w ogóle „w polu widzenia" badacza. Operując konkretnym przykładem
z pierwszej społeczności badanej, przytoczyć tu można Express Wieczorny, na któ
rego 33 czytelników jest tylko 1 prenumerator. Można również wymienić tu fachowe
czasopismo Mleko, Jaja, Drób: na 15 gospodarzy, którzy są jego czytelnikami — 14
otrzymuje je bezpłatnie, a 1 korzysta z egzemplarza pożyczonego. (Warto dodać, że
8 rolników w odpowiedziach otwartych wymienia to czasopismo jako źródło porad
fachowych).
Sprawa nie sprowadza się zresztą tylko do o g r a n i c z e ń prenumeraty, ale
wiąże się również z zakłóceniami r e g u l a r n o ś c i i t e r m i n o w o ś c i dostar
czania przez pocztę prenumerowanej prasy. Ankietowani uskarżają się na niepunktualne i nieregularne doręczanie prasy, co — jak już wspomniano — skłania
ich niekiedy do rezygnacji z prenumeraty. Rzecz jasna, iż ma to większe znaczenie
w odniesieniu do gazet niż do czasopism, ze względu na szybszą dezaktualizację
informacji. Dlatego też i te gazety, których nie dotknęły ograniczenia prenumeraty,
jak np. Trybuna Ludu, uzyskiwane są głównie drogą kupna, a nie prenumeraty. 11 )
s
) D. M o r a w s k a , K. O s t r o w s k i , J. J. W i a t r : Czytelnictwo w środowisku wiej
skim
województwa warszawskiego; Studia Socjologiczne, 1961 nr 3.
8
)
Op. cit. s. 155.
10
) Tamże.
") W pierwszej społeczności na 14 czytelników Trybuny Ludu jest 2 prenumeratorów, w dru
giej na 8 czytelników tej gazety 1 prenumerator.
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Uwagi powyższe nie oznaczają abyśmy negowali znaczenie prenumeraty. Z pew
nością jej zasięg jest wskaźnikiem aktywności w szukaniu informacji. Wskaźnika
tego nie należy jednak absolutyzować.
Kilka słów należy też poświęcić tej formie kontaktu z prasą, jaką jest pożyczanie.
We wspomnianym artykule, omawiającym wyniki badań nad czytelnictwem w woj.
warszawskim, znajdujemy następujące stwierdzenie: „Wobec dostępności czasopisma
dla każdego, znikło zjawisko pożyczania swego egzemplarza sąsiadom. Na pytanie:
kto z innych osób (sąsiadów, znajomych itp.) czyta ten sam egzemplarz, co prenu
merator — blisko 80°/o wszystkich prenumeratorów odpowiedziało, że nikt" 12).
Mimo, że mowa tu o materiale pochodzącym z terenu innego województwa, mu
simy zwrócić uwagę na te fragmenty rozumowania, których nie można — jak się
wydaje — przypisać specyfice tego terenu. W cytowanym wywiadzie tkwi miano
wicie pewien błąd i pewne nieporozumienie. Błąd polega na tym, że skoro — jak
można wnosić — 20°/o prenumeratorów pożycza jednak swe egzemplarze innym
osobom, to zjawisko pożyczania nie znikło. Dalej, jeśli porównać te dane ze sto
sunkami przedwojennymi, znanymi z różnych relacji, to istotnie można powziąć
przekonanie, że zjawisko pożyczania stopniowo znika. Jest to jednak nieporozu
mienie, gdyż pożyczanie prasy, a zwłaszcza czasopism, nie musi być wywołane
ubóstwem, czy też brakiem przyzwyczajeń czytelniczych. Występuje ono bowiem
również w środowisku o dużym nasileniu czytelnictwa, po prostu jako forma uzu
pełniająca. I tak np. w naszych badaniach w pierwszej społeczności z tej formy kon
taktu z prasą korzystają dość często przedstawiciele wioskowej elity rolników, któ
rzy poza tym prenumerują i kupują po parę innych tytułów. Utarła się nawet opinia,
że dobrze jest korzystać z wielu pism, gdyż nie tylko zwiększa to szanse znale
zienia przydatnych informacji, ale także stwarza możliwości konfrontowania różnych
stanowisk w sprawach zawodowych. W tych warunkach nie ma powodu, aby prze
widywać zanik wzajemnego pożyczania prasy.
Szczególną formą kontaktu z prasą jest uzyskiwanie bezpłatnie nadsyłanych
egzemplarzy czasopism. Z reguły korzystają z niej właściciele gospodarstw wyspe
cjalizowanych (którzy dzięki temu są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorstw
kontraktujących, spółdzielni branżowych lub placówek naukowych), bądź też rolnicy
pełniący określone funkcje we władzach lokalnych lub organizacjach społecznych.

Względna popularność poszczególnych tytułów i typów pism
Statystykę tytułów gazet i czasopism czytanych przez respondentów, traktować
możemy tylko w przybliżeniu jako wyraz ich popularności. Wprawdzie dane, na
których się opieramy, obejmują prasę bez względu na sposób jej uzyskiwania, a więc
nie są tak jednostronne jak np. dane o prenumeracie. Mimo to jednak poszczególne
tytuły nie są w jednakowym stopniu dostępne. Z drugiej zaś strony, niektóre gazety
i czasopisma korzystają z polityki „protekcyjnej". Nie zajmując się tu zjawiskiem
uprzywilejowania pewnych tytułów w skali krajowej, wspomnimy tylko o tych, które
w naszej pierwszej społeczności znajdują się w korzystnej sytuacji. Jest to dwuty
godnik Owoce-Warzywa-K wiaty, którego prenumerata związana jest z kontrakta
cją produktów ogrodniczych oraz miesięcznik Mleko, Jaja, Drób dostarczany bez
płatnie członkom spółdzielni mleczarskiej.
Biorąc pod uwagę scharakteryzowane wyżej okoliczności, będziemy tu mówili
o w z g l ę d n e j p o p u l a r n o ś c i poszczególnych tytułów — w oparciu o tzw.
rozkład odpowiedzi na ankietę. Wyniki te obrazuje tabela 7, w której dla uplastycz
nienia operujemy także bezwzględnymi liczbami czytelników. Ze względu na to, że
w badanych wsiach wystąpiło ogółem 60 tytułów (w Gorzyczanach 51, w Jadownikach 34), z których wiele ma po paru lub nawet tylko po jednym czytelniku, w ta
beli przedstawimy tylko dane dotyczące stosunkowo liczniej czytanych tytułów.
W rezultatach tych warto zwrócić uwagę na różnice występujące pomiędzy dwie
ma wsiami przy pewnych nielicznych podobieństwach. Do tych ostatnich należy
fakt, iż w obu badanych społecznościach pierwsze trzy miejsca (choć w różnej kolej
ności) zajęły te same tytuły: masowe czasopismo kobiece tygodnik Przyjaciółka, czy
tane zresztą także i przez pewien odsetek mężczyzn, masowa gazeta dla środowiska
wiejskiego, ukazująca się trzy razy w tygodniu Gromada — Rolnik Polski oraz gazeta
x;

) Morawska,

Ostrowski

i Wiatr;

op. cit., s. 154.
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Tabela

7

Czytelnicy częściej wymienianych tytułów
Społeczność

I
II
III
IV
V
VI
VII-VIII
VII-VIII
IX-X
IX-X
XI
XII
XIII
XIV

% ogółu
badanych

43,5
40,2
33,3
24,6
13,8
9,1
8,0
8,0
5,8
5,8
5,4
5,1
4,7
3,3

lokata

120
111
92
68
38
25
22
22
16
16
15
14
13
9

liczba czy
telników

Polski

% ogółu
badanych

Przyjaciółka
Gromada — Rolnik
Słowo
Ludu
Owoce-Warzywa-Kwiaty
Express
Wieczorny
Plon
Agrochemia
Kobieta i Zycie
Dziennik
Ludowy
Zielony
Sztandar
Mleko, Jaja, Drób
Trybuna
Ludu
Gospodyni
Wiejska
Nowa
Wieś

liczba czy
telników

Tytuł

45
65
97
1
2
3
2

14,1
20,4
30,4
0,3
0,6
0,9
0,6

—

—

1
3

0,3
0,9

—

—

8
2
10

2,5
0,6
3,1

lokata

druga

pierwsza

III
II
I

V
VI

regionalna, ukazująca się codziennie prócz niedziel, organ Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Kielcach — Słowo Ludu. Wszystkie trzy wydawane przez RSW „Prasa".
Inne podobieństwo stanowi zbliżony odsetek czytelników tej ostatniej gazety w każ
dej z badanych wsi: w obu wymienia ją mniej więcej co trzeci respondent.
Różnice natomiast pomiędzy dwiema społecznościami w sposób szczególnie wy
raźny manifestują się na odcinku poczytności zawodowej prasy rolniczej. Co czwarty
z ankietowany cła w pierwszej społeczności jest czytelnikiem pisma Centrali Spół
dzielni Ogrodniczych — dwutygodnika Owoce-Warzywa-Kwiaty.
W drugiej społecz
ności wymieniają je tylko dwie osoby. Drastyczne są też różnice w czytelnictwie
innych pism rolniczych, jak Plon, czy Agrochemia — na niekorzyść drugiej społecz
ności. W tej ostatniej w ogóle nie występuje miesięcznik Mleko, Jaja, Drób.
Jeśli idzie o czasopisma dla kobiet, to w drugiej społeczności znacznie rzadziej,
niż w pierwszej czytamy jest tygodnik Przyjaciółka i wydawany przez PWRiL dwu
tygodnik Gospodyni Wiejska, zaś tygodnik Kobieta i Zycie nie ma ani jednej czytel
niczki. W tym miejscu należy odnotować fakt, że w pierwszej społeczności działa
Koło Gospodyń Wiejskich, do którego należy 18,5°/o ankietowanych kobiet, w drugiej
społeczności koło takie nie istnieje.
Fakt, iż przewaga pierwszej społeczności nad drugą w zakresie czytelnictwa dzien
ników nie zaznacza się w szczególnie dużym stopniu (wzięliśmy pod uwagę łącznie
czytelnictwo dzienników ukazujących się 6 i 7 razy w tygodniu), a uderzająca jest na
tomiast w zakresie prasy fachowej 13) — nasuwa pewne ogólniejsze refleksje. Wiejska
publiczność prasowa różni się jak widać — w zależności od charakteru danej spo
łeczności lokalnej nie tylko odsetkiem w stosunku do ogółu mieszkańców, ale i kie
runkiem zainteresowań. Czytelnictwo nie rozwija się proporcjonalnie w dziedzinie
15
) Fakt mniejszej przypuszczalnie wiarygodności odpowiedzi odnoszących się do niektórych
tytułów — w tej liczbie i dziennika wojewódzkiego — aniżeli do pism fachowych, nie godzi w ni
niejsze rozumowanie. Dokonujemy tu7 bowiem porównania nie pomiędzy prasą codzienną a za
wodową w danej wsi, lecz ,,parami' : jak wygląda czytelnictwo dzienników w jednej społecz
ności w porównaniu z drugą; analogicznie — czytelnictwo pism rolniczych. Gdyby zresztą uznać
nawet i tę argumentację za niedostateczną, to tezę naszą potwierdzają ponadto — prezentowane
niżej — wyniki porównania treści poszukiwanych przez czytelników.
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wszystkich typów pism. Dlatego też na podstawie danych co do samego zasięgu
czytelnictwa nie można wnioskować o rodzaju potrzeb, jakie ono zaspokaja. Koniecz
na jest tu znajomość specyficznych, lokalnych uwarunkowań.

Treści poszukiwane i korzystanie z porad
Bliższy wgląd w potrzeby publiczności prasowej każdej z badanych wsi dają wy
niki odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru tematyki oraz wykorzystania wska
zówek i porad podawanych przez prasę. Wartość odpowiedzi na te pytania polega
głównie na tym, że zadawano je jako tzw. pytania otwarte, a więc są one mniej
sugerujące, niż to ma miejsce wówczas, gdy ankietowany ma wybrać jedną z skate
goryzowanych odpowiedzi podanych w kwestionariuszu. Odpowiedzi na pierwsze
z tych pytań, ustalające co respondent czyta w pismach, które stanowią jego lekturę,
zostały następnie przez nas pokłasyfikowane („skodyfikowane"). Ich wyniki przed
stawiamy w tabeli 8.
Tabela 8

Preferencje tematyczne (w */o czytelników 'i) prasy)
Społeczność
pierwsza

28,0
64,4

34,3
15,7

29,0
8,7

23,5

—

44,8
5,2

—

48,1
23,1

—

40,7

23,2

14,7
17,6

3,4
25,9

5,9
1,7
32,2

17,6
1,9
21,3

1,5
5,8
29,0

2,9

5,2
12,1
13,8

—
14,7

sukcesorzyb)
N = 58

gospodyni
N = 34

«J

gospodarz
N = 69

„całe pismo"
sprawy fachowe rolnicze
gospodarstwo domowe i krawie
ctwo
polityka, wiadomości
beletrystyka (powieści w odcin
kach, nowele itp.)
sport
inne odpowiedzi

druga
0)

gospodyń]
N = 108

Działy czytane przez respondentów

o

gospodarz
N = 118

0)

a) W odróżnieniu od innych zestawień tabelarycznych, za 100°/o przyjęto tu dla każdej kategorii
liczbę c z y t e l n i k ó w , a nie wszystkich odpowiadających.
b) Chłopcy i dziewczęta — łącznie. Tę kategorię respondentów uwzględniliśmy tylko w dru
giej społeczności, gdyż w pierwszej — liczba sukcesorów obejmuje jedynie 6 osób.

Analiza tej tabeli nasuwa kilka uwag. Kategoria odpowiedzi, w których ankieto
wani stwierdzają, że czytają „wszystko", „całe pismo" nastręcza zasadnicze trudności
interpretacyjne. Niepodobna bowiem — wobec mnogości tytułów i wewnętrznego
zróżnicowania ich treści — przyjąć jakąś sensowną metodę „przekładu" tych odpo
wiedzi na określone preferencje tematyczne. Co więcej, odpowiedzi tego typu zdają
się być stosunkowo mniej wiarygodne, aniżeli te, w których wskazuje się na pewne
dziedziny zainteresowań. W każdym zaś razie świadczą one o braku selektywności
w wyborze treści. Jak widać z tabeli 8, tego rodzaju odpowiedzi są najczęstsze —
rzecz charakterystyczna — wśród młodzieży (ponad 40 %). U przedstawicieli pozo
stałych kategorii respondentów w obu wsiach odsetki ich kształtują się na niższym
poziomie (od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku) przy czym nie widać żadnej
istotnej i jednoznacznej zależności od płci czy też od rodzaju społeczności. Większość
zatem ankietowanych gospodarzy i gospodyń w obu wsiach wskazuje na pewne
określone działy tematyczne, przy czym w pierwszej społeczności częściej wymienia
się więcej niż jedną dziedzinę.

45

PUBLICZNOŚĆ PRASOWA WSI

gospodarze
N = 132

gospodynie
N = 127

gospodarze
N = 125

gospodynie
N = 114

sukcesorzy
N = 63

Znamiennym wynikiem jest bardzo wysoki odsetek rolników w pierwszej spo
łeczności, którzy szukają w prasie fachowej informacji rolniczej: odsetek ten jest
wielokrotnie wyższy, aniżeli wśród rolników w drugiej społeczności. Zwraca rów
nież uwagę fakt, że w pierwszej z badanych wsi gospodarze częściej wymieniają
dział rolniczy, niż polityczno-informacyjny, podczas gdy w drugiej — stosunek ten
jest odwrotny. Analogicznie, choć z mniejszym nasileniem, kształtują się preferencje
poszukiwanych treści wśród kobiet, gdy porównamy stopień zainteresowania tema
tyką gospodarstwa domowego z jednej strony a kategorią „polityka, wiadomości" —
z drugiej, w każdej z dwóch społeczności. Warto również odnotować zarysowujące się
zainteresowanie powieścią w odcinkach, nowelą, opowiadaniem. Wystąpiło ono u ko
biet w pierwszej społeczności.
Kategoria „inne" obejmuje informacje z dziedziny zawodowej pozarolniczej, wia
domości „o wypadkach", humor i satyrę oraz pozostałe
działy zbyt nielicznie repre
zentowane, aby warto było bliżej je analizować 14 ), a także odpowiedzi, które ze
względu na swój charakter nie dały się zaklasyfikować według klucza tematycznego.
Klasyfikacja wypowiedzi ankietowych w przekroju pewnych tematów dała się —
jak widać — przeprowadzić w większości przypadków. Brak było natomiast możli
wości wyróżnienia poszczególnych gatunków dziennikarskich, np. publicystyki. Za
pewne zawiera się ona w różnych wymienianych przez respondentów działach tema
tycznych, a zwłaszcza w politycznym.
Szczególnym rodzajem „zachowania się czytelniczego" jest czerpanie z lektury
porad praktycznych w różnych dziedzinach życia. W kwestionariuszu zadaliśmy
m. in. pytanie czy respondent skorzystał z jakichś porad lub wskazówek zamieszcza
nych w czytanych przezeń pismach, a jeśli tak, to w jakich sprawach. Wyniki odpo
wiedzi na to pytanie obrazuje tabela 9.
Tabela 9
Korzystanie z porad podawanych przez prasę (w fl/o)
Społeczność
pierwsza
druga

nawożenie

32,3

3,2

2,4

—

4,8

ochrana roślin

17,3

4,8

—

—

—

uprawa warzyw i owoców

26,3

8,7

0,8

—

—

inne porady związane z gospodar
stwem rolnym

18,0

7,9

4,8

0,9

1,6

porady kulinarne

—

39,7

—

11,4

9,5

krawiectwo

—

11,1

—

2,6

7,9

inne porady dla gospodyń

—

9,6

—

0,9

3,2

porady lekarskie

—

4,8

0,8

—

—

pozostałe dziedziny

3,8

2,4

3,2

—

3,2

43,6

43,7

89,6

87,7

77,8

Dziedzina porad

nie skorzystali z porad

14
) Z mniej licznych celowo wybraliśmy do zaprezentowania w tabeli kategorię „sport". Jest
ona, jak widać, najczęściej przedmiotem zainteresowania młodzieży.
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Tabela ta demonstruje zależności zachodzące pomiędzy korzystaniem z porad
a rodzajem społeczności oraz takimi czynnikami jak płeć i wiek, które wyznaczają
zarazem pozycję jednostki w gospodarstwie. Obserwujemy, że co trzeci gospodarz
w pierwszej społeczności wymienia prasę jako źródło wiedzy o stosowaniu nawozów,
co czwarty — o uprawie warzyw i owoców, a ponadto co szósty — o środkach ochro
ny roślin, a także o innych ulepszeniach w gospodarstwie rolnym. Tymczasem w dru
giej społeczności gospodarze, którzy skorzystali z porad prasowych w tych dziedzi
nach, stanowią zaledwie kilka procent. W pierwszej społeczności odsetek gospodyń,
które stwierdzają, że skorzystały z zamieszczanych przez czasopisma dla kobiet porad
kulinarnych wynosi prawie 40. Porady dotyczące gospodarstwa rolnego wymieniane
są tu rzadko. Wśród kobiet w drugiej społeczności ta kategoria porad w ogóle nie
wystąpiła, zaś z poradnictwa kulinarnego skorzystało niewiele ponad 10%. W grupie
młodzieży w drugiej społeczności odsetki osób, które korzystają z porad są niskie,
można tu jednak dodać informację spoza tabeli, że na 20 dziewcząt — 5, a więc co
czwarta, wymienia prasę jako źródło informacji o krawiectwie i modzie.

„Substytucja" i „sukcesja" pism
Niektóre opinie czytelników o prasie
Rozwój czytelnictwa — jak wspomnieliśmy —• nie postępuje proporcjonalnie
w tym sensie, aby wszędzie obejmował w jednakowym stopniu wszystkie t y p y
pism. Co więcej, jeśli idzie o poszczególne t y t u ł y to nawet w procesie ogólnego
wzrostu publiczności prasowej nie wszystkie zyskują czytelników; niektóre ich tracą.
Zjawisko to, które można by określić jako pewnego rodzaju „sukcesję" ma oczywiście
różnorakie przyczyny i zasługiwałoby na bliższą analizę. W toku naszego studium,
zarówno ze względu na to, że nie miało ono charakteru masowego, jak i na skutek
innych trudności, nie mogliśmy zbadać tego zjawiska w sposób wyczerpujący. Jed
nakże niektóre informacje uzyskane w wywiadach stanowią pewien przyczynek do
naświetlenia tego problemu.
Jedno z pytań zadawanych w wywiadach miało ustalić czy respondent zaprzestał
lektury jakichś pism, a jeśli tak, to jakich tytułów i jakie były tego motywy.
Wśród odpowiedzi dotyczących motywów są takie, które wskazują na omawiane
już wyżej przeszkody, jak niemożność zaprenumerowania, nieregulamość doręczania
przez pocztę, trudność nabycia w kiosku itp. Wiele jest wypowiedzi, które można
posądzać o zdawkowość, jak np. „brak czasu". Warto jednak zwrócić uwagę na dwie
inne kategorie odpowiedzi, a mianowicie uwagi krytyczne wobec pism, które za
przestano czytać oraz powtarzające się określenie: „zastąpiłem", przy którym wy
mienia się tytuł obecnie czytanego pisma. Mamy tu więc do czynienia ze zjawiskiem
s u b s t y t u c j i . Wypowiedzi tego typu wystąpiły niemal wyłącznie wśród respon
dentów w pierwszej społeczności. Wystąpiła tu także pewna szczególna prawidło
wość ustalona przez nas w toku analizy odpowiednich danych. Zestawiliśmy miano
wicie częstość wymieniania danego tytułu jako tego, którego lektury zaprzestano,
z aktualną liczbą jego czytelników. Do porównania tego wzięliśmy z jednej stro
ny Gromadę — Rolnika Polskiego,
z drugiej zaś wszystkie czytane w tej wsi 8 cza
sopism rolniczych łącznie 15 ). Zestawienie to prezentujemy w tabeli 10.
Tabela
Porównanie stosunku częstości „odchodzenia od tytułu" do liczby aktualnych
czytelników dla gazety „Gromada — Rolnik Polski" i czasopism rolniczych
Liczba
czytelników

Pismo

Gromada — Rolnik
Czasopisma rolnicze

Polski

10

Liczba osób,
Wskaźnik
które zaprzes „odchodzenia
tały czytania od tytułu" w %
pisma
(3:2)

111

28

25,2

137

7

5,1

lf
) Agrochemia, Drobiarstwo, Hasło Ogrodniczo-Rolnicze, Mleko — Jaja — Drób, Owoce ~>
Warzywa — Kwiaty, Plon, Przegląd Mleczarski,
Pszczelarstwo.
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Jeśli przyjmiemy założenie, że tak skonstruowany wskaźnik „odchodzenia od ty
tułu" m a pewną orientacyjną wartość, to na podstawie tabeli 10 można wnosić, iż
publiczność prasowa pierwszej społeczności znacznie częściej zaprzestaje lektury
Gromady niż czasopism rolniczych. Co na to wpłynęło? Szukając hipotetycznego
wyjaśnienia mechanizmu tego zjawiska sięgnijmy do wypowiedzi respondentów.
Pierwsze dwie pochodzą od osób, które zaprzestały czytania Gromady. Motywują
one ten fakt następująco:
„Za mało fachowych wiadomości. Niski poziom. Bieżące wiadomości można mieć z radia",
(ank. G/590).
„Prenumerowałem Gromadę, ale nie podawała odpowiednich wiadomości z zakresu warzyw
nictwa", (ank. G/213).

Następne dwie wypowiedzi pochodzą od osób, które pozostają nadal czytelnikami
Gromady, ale krytykują to pismo lub zgłaszają pod jego adresem pewne postulaty
w ramach odpowiedzi na pytanie odnoszące się do czytanych przez respondenta ty
tułów („Czy Pana/i/ zdaniem pisma te powinny poruszać jeszcze jakieś sprawy?
Jakie ma Pan/i/ inne uwagi o tych pismach").
„Więcej wiadomości z areny światowej, o rolnictwie w innych krajach, na Zachodzie i na
Wschodzie, bo tak to tylko widzimy, co u nas się robi", (ank. G/35).
„W Gromadzie za mało o postępie technicznym, higienie. Ogólnie w gazetach rolniczych za
mało o rozwoju rolnictwa w krajach zachodnich dobrze rozwiniętych rolniczo. Jak uprawiają, co
stosują, jak hodują trzodę — to by dało rolnikowi dużo", (ank. G/93).

Z przytoczonych wypowiedzi wynikałoby zatem, że na pewien spadek popular
ności Gromady wśród rolników w pierwszej społeczności, wpływa niedostateczna
ilość materiału z zakresu poradnictwa oraz skąpa informacja o rolnictwie zagranicz
nym. Ponieważ pojedyncze wypowiedzi nie stanowią należytej podstawy do wniosko
wania, posłużmy się nimi tylko na prawach hipotezy. Otóż, jak się okazuje, hipoteza
ta znajduje potwierdzenie i w innych danych. Mianowicie, po pierwsze, analiza
materiału wykazała, że o ile czasopisma rolnicze są cytowane przez 56,2% czytel
ników jako źródło porad gospodarskich, to Gromada — przez 40,5%. Po drugie, fakt
szczególnie małego odsetka zagranicznej informacji rolniczo-wiejskiej n a łamach
Gromady został stwierdzony przez L. Głowackiego w studium, które objęło ponadto
4 inne pisma wydawane przez RSW „Prasa" przeznaczone16dla środowiska wiejskiego
(Chłopska Droga, Nowa Wieś, Robotnik Rolny i Zarzewie) ). Zastosowano tam me
todę analizy treści wypracowaną w Ośrodku Badań Prasoznawczych. 17 ) Cytowana
analiza objęła wprawdzie próbkę egzemplarzy omawianego tytułu za rok 1961. Jej
wynik jednak — jak się zdaje — nie traci znaczenia dla naszych rozważań, gdyż
od tego czasu nie nastąpiły poważniejsze zmiany w strukturze geograficznej poda
wanej przez Gromadę informacji rolniczo-wiejskiej. Tak można sądzić na podstawie
odbytej przez autorów wiosną br. rozmowy z kierownictwem redakcji Gromady —
Rolnika Polskiego.
Obserwacje powyższe nie oznaczają, abyśmy generalnie przewidywali spadek poczytności Gromady. Zachowuje ona nadal swą rolę jako pewnego rodzaju „Familien
blatt" (według określenia redakcji). Jej atutem jest m. in. przystępność, co ma
znaczenie zwłaszcza dla mniej wyrobionego czytelnika. W wypowiedziach ankie
towych spotykamy uwagę: „Gromada dostosowana do wsi; mniej obcych wyrazów"
(ank. G/35). Potwierdzają to inne dane: pismo to jest cytowane przez 27,9% czytel
ników jako łatwe w lekturze, podczas gdy czasopisma rolnicze — przez 10,2% czy
telników. Można jedynie przypuszczać, że wzrost publiczności Gromady jest bardziej
prawdopodobny w mniej rozwiniętych, aniżeli w bardziej rozwiniętych społecz
nościach wiejskich.

Zakończenie
W artykule niniejszym poruszyliśmy tylko część zagadnień, których do
tyczyły nasze badania. W szerszym opracowaniu znajdzie się щ. in, bliższa
analiza roli prasy jako źródła informacji rolniczej w porównaniu z rolą in16
) L. G ł o w a c k i : Studium porównawcze pięciu czasopism środowiska wiejskiego wyda
wanych
przez RSW „Prasa"; rękopis w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie.
17
) Por. I. T e t e l o w s k a : Analiza i ocena treści dzienników — szkic metodologiczny, Ze
szyty Prasoznawcze, 1960, nr 1 i 5—6.
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nych, tzw. kanałów informacji, funkcjonujących w społeczności wiejskiej.
Zdajemy sobie sprawę, że wyniki studium, które objęło dwie społeczności
wiejskie, nie uprawniają do tego, aby uogólniać je w pełnym, zakresie na
całą wiejską publiczność prasową. Wolno nam jednak — jak się zdaje —
podkreślić te wyniki, które bądź skłaniają do zrewidowania uogólnień sfor
mułowanych przez innych badaczy, bądź też zasługują na to, aby spraw
dzić ich ogólność w toku dalszych studiów. Można tu wymienić np. takie
zjawisko jak większy wzrost czytelnictwa we wsi o czysto rolniczej drodze
rozwoju, niż we wsi, która poprzez zarobkowanie ma częstszy kontakt
z miastem. Można wskazać na utrzymywanie się zwyczaju wzajemnego po
życzania sobie prasy, choć nabrał on może nieco nowej treści. Można wresz
cie zwrócić uwagę na zjawisko ,,substytucji'7 i „sukcesji" pism.
Z zagadnień metodologicznych warto chyba wspomnieć o tym, że socjo
logiczne badania nad czytelnictwem powinny — jak widzimy — spotykać
się z innym rodzajem studiów, a mianowicie z prasoznawczą analizą treści.
Podsumowując zaś najogólniej przedmiotowe wyniki naszego studium
stwierdzić możemy, że w pierwszej badanej społeczności, wsi rozwiniętej
i nadal rozwijającej się pod względem rolniczym — prasa stała się już
ważnym źródłem informacji w codziennych zajęciach związanych z prowa
dzeniem, zarówno gospodarstwa rolnego, jak i domowego.

VLADIMIR HOLINA
(Bratysława)

Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM SŁOWACKIEJ
GAZETY MŁODZIEŻOWEJ - „SMENA"

Pracownik naukowy Instytutu Prasoznawczego w Bratysławie
relacjonuje badania ankietowe przeprowadzone
wśród sło
wackich czytelników młodzieżowych dziennika „Smena". Ba
dania zrealizowano na zlecenie redakcji „Smeny",
której
dostarczyły one wielu pożytecznych informacji o czytelnikach
i odbiorze pisma. Były to jedne z pierwszych i na tak dużą
skalę badania czytelnictwa na Słowacji.

Dziś — w roku 1965 — nie trzeba już udowadniać, n a w e t w Czechosło
wacji, użyteczności poznawania czytelników gazet czy czasopism. Przed
trzema laty nie moglibyśmy tego zdania napisać, gdyż o potrzebie takich
badań — w wyniku dogmatycznego podejścia do socjologii i do empirycz
nych metod stosowanych w naukach społecznych — w ogóle się nie dysku
towało. Po XII Zjeździe KPCz (XII. 1962) zmienił się pogląd na socjologię,
ale do tej pory w prasie, radio i telewizji nie przeprowadzało się u n a s ba
dań socjologicznych w dostatecznej mierze.
Przyczyny są, moim zdaniem, następujące : mimo iż zmieniła się sytuacja
obiektywna, nie zmieniła się dostatecznie sytuacja w zakresie samej nauki
o prasie. Teoria dziennikarstwa do tej pory zachowała w gruncie rzeczy
swój spekulatywny charakter. Wielu z autorów piszących o teoretycznych
problemach nie uwzględniało możliwości badań wśród czytelników, badań
skuteczności prasy i ignorowało wszystkie możliwości poznania tego zagad
nienia za pomocą metod empirycznych.
Takie stanowisko musi się naturalnie uzewnętrzniać w praktyce. Do tej
pory w Czechosłowacji nie ma ośrodka, którego głównym zadaniem byłoby
przeprowadzanie empirycznych badań w dziedzinie dziennikarstwa. Dla
obecnej sytuacji jest jednakże również charakterystyczne zainteresowanie
licznych redakcji naukowymi badaniami na temat skuteczności oddziaływa
nia prasy, przeprowadzanymi wśród czytelników. Redakcje zrozumiały, że
4 — Zeszyty Prasoznawcze
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poznanie czytelnika i jego poglądów na prasę, poznanie warunków oddzia
ływania prasy, zbliża pracę redakcji do odbiorcy, czyni ją bardziej świado
mą celu i stwarza podstawy skuteczniejszego oddziaływania. To stanowisko
redakcji nie ogranicza się do deklaracji, lecz znajduje swój wyraz w chęci
finansowania badań nad czytelnictwem swoich gazet. Jeżeli więc już dzi
siaj posiadamy pewne osiągnięcia, to są to wyniki badań jednego dziennika
lub czasopisma. Jesteśmy w okresie tworzenia monografii, chociaż niewąt
pliwie zespolone badania prasy byłyby efektywniejsze, dawałyby całkowity
obraz sytuacji czytelnictwa i mogłyby zasadniczo przyczynić się do kształ
towania istniejącego systemu prasy. Dowodem wspomnianego zaintereso
wania redakcji są badania przeprowadzone nad czytelnictwem czasopisma
Ceskoslovensky vojak, tygodnika Svet sovètû a Vlasta (patrz Novinarsky
sbornik nry 1 i 4, 1964). Także niniejsza praca powstała dzięki redakcji sło
wackiego młodzieżowego dziennika Smena, która wyraziła chęć zrealizo
wania i finansowania badań struktury czytelników i oddziaływania gazety.
Dziennik Smena powstał z tygodnika w roku 1953. Nakład gazety nieprzerwanie —
szczególnie w ostatnich latach — wzrasta, przy czym, z powodu ograniczeń przydziału
papieru, nie zaspokaja popytu. Dla redakcji dziennika najważniejszym było pytanie,
kto ten dziennik właściwie czyta, jakie materiały cieszą się największym zaintereso
waniem, czy czytelnicy — oprócz Smeny — czytają także inną prasę itp.
Dla mnie — jako pracownika naukowego — to właśnie zainteresowanie redakcji
stało się oczekiwaną okazją do podjęcia wraz z realizacją tego zamówienia — także
pewnego metodologicznego eksperymentu: sprawdzenia wartości ankiety prasowej
jako metody badania struktury kręgu czytelników. Na szpaltach bowiem czechosło
wackich gazet i czasopism coraz częściej pojawiają się ankiety, zapraszające do wzięcia
w nich udziału i poinformowania w ten sposób redakcji o sobie i swoich poglądach
dotyczących pisma.
Już z góry przewidywaliśmy możliwość różnego rodzaju zafałszowań, które może
przynieść taka ankieta, nawet w wypadku otrzymania dużej ilości odpowiedzi. Aby
przekonać się o prawdziwości tych przewidywań — przeprowadziliśmy dwojakiego
rodzaju badania. Przygotowaliśmy ankietę do opublikowania w dzienniku, przy czym
pismo zwróciło szczególną uwagę na wyjaśnienie czytelnikom celu przedsięwzięcia.
Ankieta była stosunkowo łatwa. Zawierała jedynie zasadnicze pytania o wiek, płeć,
zatrudnienie, miejsce zamieszkania, wykształcenie, pochodzenie społeczne, przynależ
ność do organizacji Czechosłowackiego Związku Młodzieży, częstość czytania, długość
okresu prenumerowania Smeny i ilość osób czytających ten sam egzemplarz. Być
może, że dzięki tym dwom warunkom (wyjaśnienie celu i łatwość ankiety) redakcja
uzyskała ponad 7000 odpowiedzi, co stanowiło prawie 7% aktualnych czytelników.
Wyniki tej właśnie ankiety skonfrontowaliśmy z badaniami terenowymi przepro
wadzonymi w trzech wybranych powiatach Słowacji, które reprezentowały różny stan
prenumeraty Smeny.
Uzyskaliśmy reprezentatywne dane od 26% prenumeratorów z tych powiatów.
Cząstkowe wyniki zostały potem uogólnione tylko dla tych środowisk, na podstawie
których je uzyskano-.
Porównanie było interesujące: wynikało z niego jasno, że ankieta prasowa nie była
reprezentatywna dla badanych 3 powiatów. Wybrano je zaś spośród na tyle prze
ciętnych, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich wyraźnego odstawania od reszty
kraju.
Okazało się, że na ankietę prasową reagowała jedynie najaktywniejsza część czy
telników, czytelników znanych redakcji z otrzymywanych od nich listów oraz ze
spotkań z nimi. Ale aby poznać pełny krąg czytelników, należy poznać ich wszystkich.
Jakie niedokładności wynikły z ankiety?
Duże różnice między wynikami badań terenowych i ankiety uwidoczniły się w po
szczególnych grupach zatrudnienia. Różnic tych nie można wyjaśnić młodzieżowym
charakterem Smeny. Przyczyną są prawdopodobnie różnice w sposobie reagowania
poszczególnych grup zawodowych na tego rodzaju bodźce.
Ogólnie można stwierdzić, że aktywnie reagowali na ankietę prasową czytelniej
z wyższym wykształceniem i wykonujący tego rodzaju pracę, w której ma się codzień
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pióro pod ręką i wypełnienie ankiety nie stanowi problemu. Ankieta prasowa przy
niosła więc fałszywy obraz struktury czytelników, podwyższając wskaźnik procentowy
w grupie techników, urzędników, nauczycieli, studentów, a obniżając go w grupie
robotników. Wyrażone w procentach rozbieżności między odpowiedziami mężczyzn
i kobiet —• w zależności od rodzaju zatrudnienia — były dość istotne. W grupie zawo
dowej urzędników — mężczyzn riiedoreprezentacja wyniosła 1%, a wśród kobiet się
gała 10°/o. Wśród techników mężczyzn nadreprezentacja kształtowała się na poziomie
13%; wśród kobiet — 5%. Chłopcy uczęszczający do szkół średnich byli nadreprezentowani w lft/o, dziewczęta w 6%. Między pracownikami a pracownicami fizycz
nymi — różnica była minimalna 1% (niedoreprezentacja: 16 i 17%).
Badania te — z punktu widzenia redakcji — przyniosły interesujące wyniki. Wy
kazały bezpodstawność niektórych istniejących w redakcjach hipotez o strukturze
czytelników, hipotez, które kształtowały charakter gazety.
Wyniki badań przeprowadzonych w reprezentatywnej grupie trzech powiatów po
zwoliły (prócz pełnego obrazu struktury demograficznej i społecznej) ustalić wiele
ciekawych danych. Dowiedzieliśmy się пр., że wśród mężczyzn znalazło się 53°/<> od
biorców regularnie czytujących gazetę ponad 5 lat, wśród kobiet tylko 34%. Część
kobiet po wyjściu zamąż przestaje regularnie czytać dziennik. Przejawiło się to w du
żym spadku czytelnictwa wśród kobiet 24-letnich i starszych. Odpowiadają temu
i dalsze uzyskane dane, wykazujące, że między badanymi czytelnikami Smeny znaj
duje się 51% żonatych mężczyzn, a jedynie 27% zamężnych kobiet.
Obok tych obiektywnych przyczyn stosunkowo nieprzychylnej struktury wieku
czytelników Smeny istniały także przyczyny spowodowane przez samą redakcję,
a polegające na lekceważeniu tematyki związanej z młodzieżą wiejską.
Różnego rodzaju badania przeprowadzone nad czytelnictwem młodzieży — wśród
nich także wyniki naszych badań - - wykazały, że nasza młodzież w 14-tym roku
życia już regularnie czyta dzienniki i czasopisma. Wynika z tego potrzeba wytworze
nia takich warunków w wydawaniu gazet młodzieżowych, aby zwiększenie nakładu
zaspokajało zapotrzebowanie przynajmniej tej grupy młodych ludzi, którzy wkraczają
w wiek przynoszący z sobą zainteresowanie prasą. Po drugie koniecznym jest, aby
redakcja tę grupę w pełni uwzględniała w swojej pracy.
Wyniki badań były dla redakcji bodźcem do poważnego potraktowania tych pro
blemów i uwzględnienia wniosków zasygnalizowanych już na szpaltach dziennika.
Także wyniki dotyczące zawodowej struktury czytelników zmieniły wyobrażenia
panujące dotychczas w redakcji. Na podstawie poglądów redaktorów otrzymaliśmy
takie zestawienie grup czytelników według ustawienia na skali:
mężczyźni:
1. studenci
2. pracownicy umysłowi
3. pracownicy fizyczni

kobiety:
1. studentki
2. pracownice umysłowe
3. pracownice fizyczne

Badania reprezentatywne przyniosły następujące wyniki:
mężczyźni:
kobiety:
pracownicy fizyczni
32%
studentki
42%
studenci
17%
pracownice fizyczne
42%
pracownicy umysłowi 14%
pracownice umysłowe 15%
Oprócz struktury czytelników, redakcję interesował także rzeczywisty zasięg jej
oddziaływania. Nie tylko ilość abonentów lub kupujących, ale faktyczny krąg ludzi,
którzy Smenę czytają. Na to pytanie pewną odpowiedź przyniosła ankieta opubliko
wana w dzienniku (dzięki dużej ilości odpowiedzi nadesłanych przez osoby reprezen
tujące wszystkie kategorie czytelników jest ona jakimś wskaźnikiem). Według uzy
skanych danych jeden egzemplarz Smeny regularnie czytają oprócz nabywcy jeszcze
trzy inne osoby. Wynik ten świadczy o dużej popularności dziennika. Przy nakładzie
120.000 egzemplarzy w okresie przeprowadzania badań — Smena posiadała mniej
więcej pół miliona czytelników. Nie ma istotniejszych różnic między miastem a wsią,
jeśli idzie o przeciętną ilość czytelników, natomiast są duże zróżnicowania pomiędzy
czytelnikami w poszczególnych warstwach społecznych. Najwięcej czytelników na
1 egz. przypada w środowiskach, gdzie ludzie żyją kolektywnie: żołnierzy — 5,8, pra
cowników technicznych i urzędników przeciętnie — 2,6, robotników 2,4.
Potwierdzeniem danych uzyskanych w badaniach, a dotyczących Smeny na Sło
wacji, stał się bogaty materiał informacyjny z zakresu tzw. nadziału pisma. Analizując
4*
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te informacje odkryto znaczne różnice w zakresie natężenia rozprowadzania dzien
nika w poszczególnych powiatach. Dane te porównywaliśmy z natężeniem rozprowa
dzania fachowego dziennika Praca, mającego mniej więcej podobny nakład. Porówna
nie wykazało, że natężenie prenumeraty obydwu dzienników jest w większości powia
tów podobne, co znaczy, że rozprowadzenie Pracy i Smeny jest w zasadzie określone
przez takie same czynniki, bez względu na specyfikę pism. Szczegółowa analiza po
twierdziła, że czynnikami decydującymi są: skład społeczny mieszkańców powiatów,
skład narodowościowy, stopień wykształcenia oraz podział ludności wg wielkości
grup gminnych. Dziennik ma więcej czytelników w powiatach, w których jest wyższy
procent robotników i ludzi pracujących, wyższy poziom wykształcenia, wyższy pro
cent ludności słowackiej i gdzie duża część obywateli to mieszkańcy miast.
Oprócz badań struktury czytelników, przeprowadziliśmy także w grupie 1100 czy
telników — badania nad oddziaływaniem innej prasy i czasopism, jak również radia
i telewizji. Wyszliśmy przy tym z założenia, że dziennik miałby więcej, niż dotychczas
czytelników, gdyby uwzględniał w swej tematyce oddziaływanie innych środków
masowego przekazu informacji. Badania wykazały, że przeciętny odbiorca oprócz
Smeny regularnie czytuje 1,4 innego dziennika i 1,6 czasopisma. 90% badanych czytel
ników słucha radia, a 64'% ogląda regularnie telewizję.
W tej grupie czytelników brano także pod uwagę ich stosunek do poszczególnych
tematów i form. To zagadnienie badaliśmy w sposób odrębny; wyszczególnialiśmy
mianowicie 24 tematy, rodzaje i działy. Wprowadziliśmy te same oznaczenia, które
czytelnicy podali w poprzedniej, obszerniejszej ankiecie — w rubryce „uwagi".
Stwierdziliśmy, czego odbiorcy nie czytają, zbadaliśmy stopień popularności każdego
z czytywanych materiałów i wyodrębniliśmy 5 najbardziej lubianych zagadnień.
Na podstawie uzyskanych wyników można zbudować następującą skalę popular
ności: 1) informacja; 2) beletrystyka; 3) publicystyka.
Informacja osiągnęła:
1

Mężczyźni
Kobiety

Przeciętna
punktów

Procent nieczytających

3,9
3,3

1,5
2,0

Różnica między mężczyznami a kobietami — w odniesieniu do stopnia zaintereso
wania informacją — jest największa przy informacjach zagranicznych i sportowych.
Różnice między mężczyznami a kobietami zachodzą również w zainteresowaniu
beletrystyką:

Mężczyźni
Kobiety

Przeciętna
punktów

Procent nieczytających

3,2
3,5

3,0
3,0

Wśród czytelników Smeny najmniej popularne są materiały komentujące, lub wy
rażające jakieś stanowisko autora. Materiały zawierające stosunkowo duży wkład
autora-dziennikarza w wyświetlaniu i ocenianiu faktów — nie są przez czytelników,
a zwłaszcza przez czytelniczki czytane tak chętnie, jakby się tego oczekiwało:
|
Mężczyźni
Kobiety

Przeciętna
punktów

Procent nieczytających

2,2
1,4

10,0
15,0
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Szczegółowe wyniki badań notują różnice między 24 tematami, formami i po
szczególnymi działami. Stały się one dla redakcji ważnym punktem wyjścia w szu
kaniu dróg efektywniejszego docierania do poszczególnych warstw czytelników. Panu
jące w redakcji poglądy na popularność poszczególnych materiałów — odbiegały prze
ważnie od rzeczywistości.
Zadałem redaktorom pytanie: „które materiały — waszym zdaniem — czytelnicy
czytają w Smenie najchętniej?" Powinni odpowiedzieć na to pytanie tak samo jak
czytelnicy. Porównanie poglądów redaktorów i czytelników wykazało, że ocena po
pularności poszczególnych tematów i form odpowiadała wynikom uzyskanym od czytelników-mężczyzn. (Odpowiada to także osobowemu składowi redakcji). Wyraźna róż
nica występuje między intencją a rzeczywistością w ocenianiu materiałów o młodzieży.
Rozbieżność ta jest dość paradoksalna, gdy sobie uświadomimy, że jest to wyraz nie
wiary redakcji w możliwość oddziaływania na młodzież poprzez pisanie o ich wła
snych problemach. Z drugiej strony redakcja przeceniała zainteresowanie czytelni
ków artykułami krytycznymi, komentarzami z zakresu polityki krajowej i zagranicz
nej itp. Wyniki badań prowadzonych w tym kierunku wykazały, że w redakcjach
trzeba by stworzyć możliwość systematycznie prowadzonych badań nad reagowa
niem czytelników na materiały publikowane w prasie.

Powyższy przyczynek w swoich szczupłych ramach mógł jedynie skróto
wo przedstawić niektóre wyniki badań Smeny i zaznajomić jedynie szki
cowo z częścią metodologicznych doświadczeń.
Badania te przyniosły dla redakcji następujące praktyczne wnioski:
— zwróciły uwagę, że struktura wsi (zwłaszcza jeśli idzie o mężczyzn)
nie jest zadowalająca, nie odpowiada założeniom tego dziennika;
— wykazały, że spontaniczna reakcja czytelników, np. n a ankietę, nastę
puje ze strony jedynie pewnej, aktywnej i wykształconej warstwy, lecz
niedostatecznie informuje o robotnikach i ich poglądach n a prasę;
— poznanie poczytności i popularności poszczególnych działów wskazało
na możliwość skuteczniejszego oddziaływania na poszczególne warstwy
czytelników;
— wyniki badań stworzyły kryteria dla przeprowadzenia oceny pracy
redakcji;
— badania wykazały, że Smena oddziaływuje na czytelników jako je
den z równolegle działających środków informacji (obok innych dzienni
ków, radia i telewizji).
Oprócz tych wniosków ankieta uświadomiła konieczność rozwiązywania
także i innych zagadnień i problemów. Takich jak: co jest powodem pod
jęcia decyzji czytania Smeny; kto — oprócz nabywcy — czyta Smenę
w rodzinie, w internacie, itp.
Na zakończenie pragnę powiedzieć to, co uważam za najistotniejsze: ba
dań tych nie przeprowadzaliśmy po to, by leżały w tece naczelnego redak
tora, albo nadrzędnego organu — ale dla całego redakcyjnego zespołu, któ
ry też w ten sposób je przyjął.
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PRAWNE I SPOŁECZNE ASPEKTY
KRYTYKI PRASOWEJ

Autor przeprowadził studium skuteczności norm prawno-administracyjnych
w zakresie krytyki prasowej. Po badaniach
OBP nad publikacjami krytycznymi w całym roczniku „Poli
tyki" (były omówione w „Zeszytach", nr 1—2/1964), autor sku
pu się w tym sondażu na jedenastu tylko artykułach, śle
dząc ich skuteczność. Wyniki posłużyły mu do ogólniejszych
rozważań na ten temat wywołujący dyskusje i będący pro
blemem o doniosłym znaczeniu społeczno-politycznym.*)
Ta
konfrontacja przepisów z praktyką zainteresuje
dziennikarzy
także dlatego, że zawiera przegląd przepisów prawa admini
stracyjnego odnośnie do krytyki prasowej

'

Istota skuteczności krytyki znajduje się w dwu niejako sferach. Pierw
sza — to opinie i postawy osób odpowiedzialnych za krytykowane zjawi
ska (zwanych następnie a d r e s a t a m i k r y t y k i ) . Druga zaś sfera, to
opinie i postawy wobec przedmiotu krytyki określonych środowisk spo
łecznych, w łonie bądź zasięgu których krytykowane zjawiska powstały.
Jednym z podstawowych celów krytyki prasowej jest wywołać takie
pożądane społecznie reakcje w każdej z wymienionych sfer, aby doprowa
dzić do ustania krytykowanych zjawisk, eliminacji ich przyczyn, reali
zacji twórczych postulatów krytyki i uruchomienia s p o ł e c z n e g o me
chanizmu kontroli, samoobrony i autokorektury.
Możliwości szczegółowego poznania reakcji, dokonujących się w drugiej
z wymienionych sfer, a zwłaszcza zaznajamiania się z funkcjonowaniem
wskazanego wyżej mechanizmu społecznego-, były w omawianych bada
niach ograniczone brakiem odpowiednich środków. Toteż wiążącym się
z tym problemom nie mogliśmy poświęcić tyle uwagi, na ile one zasługują.
Z naciskiem przy tym pragniemy podkreślić, że społeczne uwarunkowanie
krytyki prasowej jest uzależnione w równym stopniu od reakcji odpowie*) Badania A. Piekary posłużyły również jako materiał do artykułu
publicystycz~
nego: zob. Zb. Kwiatkowski:
Ściana płaczu, czyli o nieskutecznym
rad sposobie,
„Życie Literackie", nr 52/1965.
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dzialnego za krytykowane zjawisko adresata krytyki, jak i od postawy da
nego środowiska społecznego (opinii publicznej), d o którego k r y t y k a p r a 
sowa równocześnie apeluje. Reakcja tego ostatniego stanowi naturalny
i niezbędny w każdym zdrowym organizmie społecznym czynnik inspiracji
w zakresie doskonalenia konkretnego układu społecznego, politycznego i go
spodarczego, stanowi dalej czynnik presji wobec adresata krytyki w kie
runku realizacji jej postulatów. Odgrywa wreszcie rolę prewencyjną,
która odpowiedzialne czynniki powstrzymuje przed popełnianiem błędów.
Tę prewencyjną rolę spełnia głównie świadomość odpowiedzialności przed
silną, dojrzałą i świadomą rzeczy opinią publiczną, opinią dysponującą
skutecznymi środkami krytyki oraz gwarancjami ochrony krytykującego
przed szykanami.
Kiedy natomiast braknie d e m o k r a t y z m u w t y m społecznym m e 
chanizmie, wtedy automatycznie powstają typowe już czynniki, ogranicza
jące zdrowe reakcje społeczne.
Z powodu już wyżej wskazanego, nie mogliśmy zająć się szczegółowo
wynikającą stąd problematyką. Jest ona przewidziana w następnej fazie
badań, w której głównie interesować nas będzie:
po pierwsze
czy i o ile prawo stanowi czynnik warunkujący (gwaran
tujący) istnienie, skuteczność i ochronę krytyki, jako istotnego elementu
demokratycznego mechanizmu społecznego w zakresie kontroli, samo
obrony i autokorektury;
i po drugie — skuteczność tego prawa na t l e i w związku z warunkami
społecznymi jego działania.
1. Cel badań
Celem naszych badań było przede wszystkim poznanie skuteczności norm praw
nych regulujących istnienie i funkcjonowanie krytyki prasowej. A przy tym również
próba formułowania hipotez odnośnie do przyczyn ewentualnego braku skuteczności
omawianych norm.
Obok powyższego celu bezpośredniego, wyznaczono cel pośredni w postaci pogłę
bienia metodologii tego typu badań J ) oraz udoskonalenia samego procesu badaw
czego. W szczególności chodziło o wypracowanie adekwatnych kryteriów
klasyfikacji
krytycznych publikacji zawartych w badanym roczniku Polityki2) oraz o wypraco
wanie, możliwie najwydajniejszego sposobu uzyskiwania wiarygodnych informacji
o skutkach badanych publikacji krytycznych.
2. Przedmiot i zakres

badań

Przedmiotem tych badań o charakterze sondażowym uczyniono 11 publikacji kry
tycznych wybranych z rocznika 1962 Polityki. Ta stosunkowo mała ilość badanych
publikacji tłumaczy się dwoma względami: po pierwsze — potraktowaniem oma
wianej fazy badań jako pewnego eksperymentu, a po drugie — brakiem wystarczają
cych warunków materialno-organizacyjnych dla prowadzenia badań na szerszą skalę.
Wobec problemu wyboru publikacji zdecydowano się na dwa podstawowe kryteria:
k o n k r e t n o ś ć zawartej w publikacji krytyki i mieszczenie się w jej ramach kom
pleksu norm prawnych, regulujących administracyjne aspekty krytyki prasowej. 3 )
') Pierwsze tego rodzaju badania w latach 1962/1963 przeprowadzono pod kierunkiem autora
w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie. Przedmiotem tych badań była prawna i spo
łeczna skuteczność interwencji i publikacji krytycznych z roku 1961 Echa Krakowa i Expresu
Wieczornego. Część wyników na temat skuteczności interwencji została opublikowana: A. P i ek a r a : Społeczna rola prasy w ramach instytucji skarg i wniosków, Zeszyty Prasoznawcze, 1963,
nr 21—2), pozostała zaś część (Skuteczność publikacji) znajduje się w archiwum OBP.
) О kryteriach podziału przedmiotów krytyki oraz o kategoriach elementów przedmiotu kry
tyki pisał W. M a s ł o w s k i : Krytyka na łamach tygodnika Polityka. Zeszyty
Prasoznawcze,
1964, nr 1/2.
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Kompleks ten, to dział IV Kodeksu postępowania administracyjnego. 4 ) Na gruncie
przepisów tego działu występują dwa rodzaje krytyki: krytyka o charakterze w n i o 
s k u (art. 169 w związku z art. 151, 152 i 3 kpa) i krytyka o charakterze s k a r g i
(art. 157 w zw. z art. 151 i 152 oraz art. 3 kpa).
Do krytyki o charakterze w n i o s k u zaliczymy takie wystąpienia wobec organu
publicznego (państwowego, samorządowego, albo społecznego), w których autor w in
teresie społecznym, własnym lub innych osób domaga się udoskonalenia organizacji,
bądź działalności tego organu, lub zapobieżenia szkodliwym zjawiskom, mogącym
ewentualnie wystąpić w powierzonym mu zakresie działania i kompetencji.
Krytyką zaś o charakterze s k a r g i będzie analogiczne wystąpienie wobec takie
goż organu z tym, że w treści tego wystąpienia będzie ponadto zawarte żądanie usu
nięcia, i s t n i e j ą c y c h j u ż ujemnych i nieprawidłowych zachowań, zjawisk, bądź
stanów rzeczy, za które właściwy adresat krytyki ponosi odpowiedzialność. W istocie,
każda krytyka o charakterze skargi może zawierać w sobie także elementy wniosku,
ponieważ prócz piętnowania istniejącego zła wraz z żądaniem jego usunięcia może
wskazywać kierunki i sposoby poprawy krytykowanego przedmiotu.
W celu lepszego uwypuklenia i rozważenia badanego problemu wspomniane prze
pisy działu IV kpa wypadnie podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy zaliczymy
takie przepisy, które zawierają pewne i d e e p o d s t a w o w e dla instytucji krytyki
prasowej, do drugiej zaś, przepisy stanowiące pewne, ś c i ś l e p r o c e d u r a l n e ,
reguły zachowania się podmiotów, które znalazły się w orbicie stosunków wynikłych
w związku z zaistnieniem konkretnej krytyki. Otóż w p i e r w s z e j g r u p i e prze
pisów występują następujące podstawowe idee krytyki społecznej, a w tym i pra
sowej :
1) krytykować może k a ż d y (art. 151 kpa);
2) krytykować można w s z y s t k o 5 ) , co ma znaczenie ludzkie i społeczne w za
kresie spraw, należących do organów i instytucji państwowych i społecznych (art. 152
§ 1 i 157 kpa);
3) krytyka musi być w określonym terminie rozpatrzona i załatwiona (art. 161
i 167 § 1 w zw. z art. 33—35 kpa);
4) załatwienie winno być obiektywne (art. 162 w związku z art. 6 kpa);
5) nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu
dokonanej krytyki, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych (art. 155 kpa);
6) pracownik winny przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania krytyki podle
ga odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej (art. 153 § 2).
D r u g a g r u p a przepisów zawiera następujące reguły proceduralne:
1) właściwym do rozpatrzenia krytyki w postaci skargi jest z zasady organ bez
pośrednio n a d r z ę d n y w stosunku do krytykowanego (art. 159—162 kpa), do roz
patrzenia zaś wniosku powołany jest organ właściwy ze względu na przedmiot tego
wniosku (art. 170 kpa);
2) jeżeli krytyka została skierowana do organu niewłaściwego, ten powinien prze
kazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym autora krytyki,
bądź też wskazać mu właściwy organ; (termin przekazania skargi wynosi siedem dni,
zaś wniosku — czternaście, por. art. 161 i 171 kpa);
3) z a ł a t w i e n i e krytyki w postaci skargi powinno być dokonane w ciągu dwóch
miesięcy; ten sam termin przewidziany jest na rozpatrzenie i załatwienie wniosku.
W razie niemożności załatwienia krytyki we właściwym terminie organ obowiązany
jest zawiadomić o tym krytykującego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy
termin załatwienia (art. 167 § 1 i § 3 oraz art. 172 § 1 kpa);
4) Nadawca (autor) krytyki powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia
tej krytyki (art. 167 § 2 i 172 § 2 kpa);
5) jeżeli sprawa poruszona w krytyce mającej postać skargi kwalifikuje się, ze
względu na charakter sprawy i sytuację prawną uczestników (art. 1, 2 i 25 kpa) do
normalnego postępowania administracyjnego lub jednej z jego faz, (dział I—III
3
) Jedno z pierwszych i podstawowych opracowań sytuacji krytyki prasowej na tle przepi
sów kodeksu postępowania administracyjnego dał W. B r z e z i ń s k i : Prasa w kodeksie po
stępowania
administracyjnego, Zeszyty Prasoznawcze, 1961, n r 12.
4
) U s t a w a z d n i a 14 c z e r w c a 1960 r . D z . U . N r 30, p o z . 168, Z m i a n a : D . U . 1962, N r 33, p o z . 156.
5
) Zakres krytyki poprzez skargi i wnioski w stosunku do organizacji zawodowych, samorzą
dowych i spółdzielczych oraz innych organizacji społecznych jest ograniczony do zleconych
tym organizacjom przez państwo, spraw indywidualnych z zakresu admanistracji państwowej.
Por.: art. 152 § 1 w zw. z art. 1 i 2 kpa.
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i V—VI kpa) wówczas organ — adresat tej krytyki — powinien sprawę skierować
na drogę postępowania (art. 163—166 kpa);
6) krytyka p r z e k a z a n a przez redakcję prasową jest załatwiana w zasadzie
tak samo jak skargi i wnioski osób fizycznych, z tym jednak wyjątkiem, że o spo
sobie załatwienia sprawy, albo o przekazaniu jej innemu właściwemu organowi,
adresat krytyki zawiadamia redakcję, j e ż e l i r e d a k c j a t a k i e g o z a w i a d o 
m i e n i a z a ż ą d a ł a (art. 175 kpa);
7) krytyka opublikowana w prasie, mająca charakter skargi lub wniosku jest za
łatwiana we wskazanym wyżej trybie skargowo-wnioskowym Działu IV kpa, p o d
w a r u n k i e m , że r e d a k c j a p r a s o w a p r z e s ł a ł a o d p o w i e d n i wyci
n e k p r a s o w y w ł a ś c i w e m u o r g a n o w i . Tak więc, jeśli powyższy waru
nek zostanie spełniony, adresat krytyki powinien w odpowiednim terminie zawiadomić
redakcję o r o z p a t r z e n i u i s p o s o b i e z a ł a t w i e n i a j e j
krytyki,
a także, ewentualnie, zawiadomić o tym osoby, których sprawa dotyczy (art. 177 i 178
kpa).
Powyższe zasady określiły granice przedmiotu badań. Zasady te bowiem stanowią
najistotniejszą treść normatywną przepisów prawnych, których skuteczność miano
zbadać. Jednakże, ponieważ skuteczność badanych przepisów najściślej wiąże się ze
skutecznością funkcjonowania samej krytyki prasowej, dlatego rzeczą nieodzowną
w prowadzonych badaniach było zajęcie się mechanizmem skuteczności społecznokrytycznej działalności dziennikarskiej, co w pewnym stopniu poszerzyło zakres
badań
i wzbogaciło ich problematykę, ale rozbudowało i skomplikowało metodę. e )
3. V/yniki badań
Opis badanych

pub 1 i к а сj i

Na 11 badanych publikacji 7 pochodziło od autorów będących pracownikami redak
cji Polityki; 3 pochodziło od dziennikarzy nie pracujących w redakcji Polityki,
a jedna od osoby nie będącej dziennikarzem, lecz znającej środowisko przedmiotu
krytyki.
9 publikacji było podpisanych pełnym nazwiskiem autora, jedna publikacja — ini
cjałami i jedna pseudonimem (od niedziennikarza).
Źródłem inspirującym omawiane publikacje we wszystkich wypadkach były oso
biste badania i ustalenia autora.
W zakresie krytyki znalazły się następujące przedmioty:
1) podstawowe zjawiska o charakterze ogólno-funkcjonalnym:
administracja (7 razy), gospodarka (9 razy), sprawy socjalne (2 razy) 7 );
2) instytucje w resorcie o charakterze:
przemysłowym (2 razy), handlu i usług (4), kultury, nauki, oświaty (1), gospodarki
komunalnej i lokalowej (3), wymiaru sprawiedliwości (1), finansów (3), rolnictwa (2),
w zakresie stowarzyszeń niepolitycznych (1).
Organa bądź instytucje szczebla centralnego były przedmiotem krytyki 8 razy, a zaś
lokalnego — 6 razy.
Zjawiska społeczne i elementy ustrojowe w łonie danej instytucji:
sformalizowane normy (zasady) określające podstawy ustroju instytucji (8 razy);
ogólne zasady i metody przebiegu działalności w praktyce (6), efekty działania (4), in
dywidualne postawy ludzi lub stosunki międzyludzkie (3), podstawy materialne (4).
Podkreślić wypada, że w badanych publikacjach nie wystąpiła ani raz krytyka
podstawowego celu krytykowanej instytucji. Również znamienne jest to, że wśród
wielu zarzutów kierowanych pod adresem krytykowanych instytucji nie znajdujemy
zarzutów w stosunku do struktury organizacyjnej (w sensie statycznym) krytykowanej
instytucji. Natomiast najczęściej krytyka dopatruje się źródeł zła w normach i zasa
dach d z i a ł a n i a danej instytucji, następnie w jej działalności p r a k t y c z n e j ,
postawach ludzkich i stosunkach międzyludzkich oraz konsekwentnie, w efektach
działalności. Powyższe akcenty krytyki zdają się sugerować istnienie w tym zakresie
słusznego poglądu, że jeśli wymienione wyżej elementy będą bez zarzutu, to wówczas
nawet nienajlepsza statyczna struktura organizacyjna instytucji nie będzie w stanie
6
) Dla czytelników, których interesowałaby metoda przeprowadzonych badań, zamieszczony
jest7 w formie aneksu jej opis na końcu tego artykułu.
) Łączna ilość podawanych elementów przedmiotów krytyki bywa w pewnych wypadkach
większa od ilości badanych publikacji, co pozostaje w związku z tym, że nieraz jedna pu
blikacja, krytyką swą obejmowała kilka elementów przedmiotowych krytyki.
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zasadniczo wpłynąć ujemnie na całość działalności tej instytucji. I naodwrót — po
prawianie (reorganizowanie) samej struktury bez zmiany modelowych zasad d z i a 
ł a n i a oraz bez uzyskania pozytywnych postaw ludzkich w danym środowisku, nie
przyniesie, najczęściej, pożądanych rezultatów.
Następną, charakterystyczną cechę w ramach przedmiotu krytyki stanowiło, nie
mal zawsze, występowanie w parze zarzutów dotyczących administracji i gospodarki,
jako zjawisk ogólno-funkcjonalnych z zarzutami odnoszącymi się do sformalizowa
nych norm (zasad) działania krytykowanych w tym zakresie instytucji. W konsekwen
cji krytyka odnosiła się również do działalności tych instytucji w praktyce.
Wydawałoby się rzeczą oczywistą, że krytyka tego typu powinna automatycznie
pociągnąć za sobą krytykę efektów działania danej inistytucji. Jeśli tak nie zawsze
się działo, to dlatego, że krytyka taka bądź oczywiście wynikała z wywodów odnoszą
cych się do wskazanych wyżej elementów i literalne jej formułowanie byłoby wręcz
truizmem, bądź dlatego, że pożądane efekty mimo wszystko, wystąpiły. Ta ostatnia
ewentualność zachodzi rzadziej i pozostaje w związku z przyczynami natury subiek
tywnej, które najczęściej mają swe źródło we wzorowych, ponad normalną miarę,
postawach ludzkich (bohaterstwo pracy, zaangażowanie, nonkonformizm, odwaga, pa
triotyzm w sensie ogólnym i lokalnym, ambicje zawodowe itp.).
Przechodząc do charakterystyki prawnej badanych publikacji przypomnijmy, że
publikacja krytyczna może mieć, w zależności od swej treści, charakter skargi, bądź
wniosku. W piśmie tego rodzaju co Polityka, krytyka o charakterze skargowym, za
wiera z reguły elementy wniosku. To jest zrozumiałe, jeżeli się zważy, że poważna
publicystyka bierze za przedmiot krytyki zło, co do którego istnieje pewność lub za
sadne przypuszczenie, że jest w tym stopniu typowe, lub, że ma zasięg na tyle sze
roki, by należało o tym pisać i wyciągać odpowiednie wnioski.
Wśród badanych publikacji takich, które można zaliczyć do krytyki o znamionach
s k a r g i było 5, a zaś takich, które miały charakter w n i o s k u — 6, z tym, że 3
spośród tych wniosków znajdowało się na pograniczu skargi. (Dotyczyły one: gastro
nomii, produkcji śrub i produkcji części zamiennych do samochodów oraz handlu tymi
artykułami).
Skargi i wnioski mogą być składane: a) w interesie ogólno-społecznym; b) wła
snym; c) innej osoby (osób). Badane publikacje krytyczne w 9 wypadkach poruszyły
sprawy ogólno-społeczne, a w 2 — sprawy indywidualne (publikacje te miały charakter
dziennikarskiej skargi — interwencji na rzecz innej osoby).
Stosunki

prawne

na

tle

opublikowanej

krytyki

Stosunki jakie wynikają na skutek opublikowania krytyki mają charakter społeczny
i mogą mieć charakter prawny. Nas interesować będą głównie te ostatnie, stanowią
one bowiem pewien wycinek stosunków społecznych, związanych z krytyką prasową,
który ze względu na swą szczególną wagę został uregulowany normami prawnymi.
Obecnie zajmiemy się opisem funkcjonowania tych norm w praktyce, na przykładzie
badanych jedenastu publikacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami redakcja, po opublikowaniu materiału kry
tycznego może przesłać odpowiedni wycinek prasowy zainteresowanemu adresatowi
z żądaniem poinformowania o sposobie z a ł a t w i e n i a (a nie tylko r o z p a t r z e 
n i a ) krytyki. Wtedy adresat ma obowiązek udzielić w terminie dwóch miesięcy
odpowiedzi o tym jak sprawa została załatwiona. Powstaje więc naturalne w tej
sytuacji pytanie, czy i z jakim skutkiem redakcja korzysta z powyższego uprawnienia
i w jakim stopniu, odpowiadający tym uprawnieniom obowiązek adresata krytyki
jest realizowany. Otóż na 11 badanych publikacji tylko w dwu wypadkach redakcja
z przysługującego jej prawa skorzystała, otrzymując następnie odpowiedź we wła
ściwym terminie (co jednak nie znaczy, że załatwienie nastąpiło po myśli postulatów
publikacji, o tym zresztą będzie mowa niżej).
Jak widać, redakcja w badanych przypadkach nie korzystała w pełni z przywileju,
jaki daje jej w tym zakresie prawo. 8 ) Skądinąd9 wiadomo również, że redakcja w ogóle
z powyższego prawa korzysta bardzo rzadko. ) Wynika to z panującego w redakcji
s
) Podobne zjawisko wystąpiło w powołanych wyżej badaniach m. in. nad krytyką Expressu
Wieczornego.
Patrz: A. P i e k ą r a : Pójście śladem publikacji krytycznych (Arch. OBP).
s
) Również o tym zjawisku w odniesieniu do Polityki pisze W. M a s ł o w s k i w swym
„Raporcie z lustracji sposobu prowadzenia działalności krytycznej w tygodniku Polityka" (arch.
ОБР).
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określonego poglądu na temat roli krytyki prasowej 10). Celem jaki stawia sobie
redakcja jest nie tyle zajęcie się jednostkową nieprawością, co ogólnym mechanizmem
powstania i istnienia podobnego typu zjawisk wraz z ich skutkami. Nie znaczy to
jednak, że w szczególnie drastycznych przypadkach, redakcja, na zasadzie wyjątku,
nie korzysta z uprawnień interwencyjnych.
Stanowisko to, jakkolwiek do pewnego stopnia usprawiedliwione obiektywnymi
warunkami
techniczno-materialnymi i kadrowymi redakcji, trudno uznać bez za
strzeżeń. u ) Taki bowiem pogląd, jaki reprezentuje redakcja Polityki, czyni krytykę
działalnością połowiczną, zubożoną o sferę konfrontacji założeń krytyki z jej skutkami.
Znika ponadto niezwykle ważny czynnik w postaci przekonania adresata krytyki, że
redakcja, z założenia, może w sposób swoisty prasie „egzekwować" jej postulaty oraz,
że będzie oczekiwać uzasadnionego ich załatwienia i wykonania. Zmniejsza się też
u aktualnego i potencjalnego adresata krytyki poczucie odpowiedzialności przed
opinią publiczną, a w parze z tym ogranicza zakres informowania tej opinii o rezul
tatach krytyki.
Jeżeli redakcja w zasadzie nie posyła swych publikacji krytycznych odpowiedzial
nym organom, to można by się spodziewać, że organa te są bodaj w publikacjach tych
wymieniane. I rzeczywiście w badanych jedenastu publikacjach zrobiono to: 6 razy
całkowicie; 2 razy częściowo; 1 raz zupełnie zaniechano, a 2 razy pominięto wymie
nienie odpowiedzialnego adresata, posyłając mu jednakże właściwy wycinek prasowy
z żądaniem załatwienia sprawy i udzielenia na ten temat odpowiedzi.
Na podstawie objętego badaniami materiału, a także i innych materiałów można
jednakowoż stwierdzić, że w publikacjach krytycznych zbyt często pomija się w y 
r a ź n e wskazania adresata krytyki. Z powyższym zjawiskiem zespół badawczy
zetknął się w toku studiowania zawartości krytycznej badanego rocznika Polityki.
Znaleziono wówczas stosunkowo dużo wartościowych publikacji krytycznych, zalicza
nych do tzw. wielkiej publicystyki. Materiały te traktowały o problemach modelo
wych życia społeczno-gospodarczego na przykładzie konkretnych przedmiotów krytyki.
Jednakże z publikacji tych trudno było wywnioskować kto jest odpowiedzialnym
adresatem danej krytyki. (W takiej sytuacji artykuł bywał wyłączony z dalszych
badań).
Wracając do zagadnienia stosunków: redakcja — adresat krytyki i jednocześnie
kończąc ten temat, zauważyć jeszcze wypada, że spośród adresatów krytyki, którzy
nie otrzymali wycinka prasowego z odpowiednim żądaniem redakcji, (a takich wy
padków było 9), jeden tylko udzielił jej odpowiedzi. Niezależnie od tego treść poszcze
gólnych publikacji krytycznych była adresatom znana, a nawet w stosunkowo dużym
stopniu teoretycznie uznana za słuszną.
S t o s u n e k adresata krytyki do treści krytyki
Jak już wspomniano, pomimo nieprzesyłania przez redakcję wycinków prasowych,
zawierających publikacje krytyczne, adresaci krytyki — krytykę tę znali. Wyłania się
zatem zasadnicze pytanie: jaka była ich ocena w stosunku do tej krytyki i jaka osta
teczna reakcja?
Na wstępie należy podkreślić, że złożone zjawiska z zakresu życia społecznego i go
spodarczego, obojętne czy mają one znaczenie ogólno-społeczne, czy też tylko dotyczą
sfery życia jednostki, da się i należy oceniać z kilku punktów widzenia. W każdym
razie w wypadku naszych badań wymagało tego realistyczne spojrzenie na badaną
rzeczywistość. Przyjęliśmy przeto trzy takie punkty widzenia, mianowicie:
1) prawny,
2) merytoryczny, oraz
3) celowości społeczno-politycznej.
Wiadomo bowiem, że jedno i to samo zjawisko, czy też postawa społeczna, mogą
być rozmaicie (pozytywnie lub negatywnie) oceniane, w zależności od tego, jaki przyj
muje się punkt widzenia.
Szczególnie w naszych warunkach ciągłej, intensywnej i zarazem szeroko zakrojo
nej prawnej reglamentacji stosunków społecznych, zwłaszcza gospodarczych, łatwo
jest o taką reglamentację lub takie działania, które w określonych warunkach i woif
) Porusza ten temat i przedstawia odnośny punkt widzenia M. W i e r z y ń s k i : Warto
czy nie warto?, Polityka, 1965, nr 2.
") Podobnie rzecz się przedstawiała w powoływanych wyżej badaniach nad skutecznością
krytyki Echa Krakowa i Expressu Wieczornego.
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bec określonego przedmiotu — mimo że są prawnie poprawne — stają się społecznie,
bądź też i merytorycznie, wadliwe. Dlatego trzeba pamiętać, że w interesującym nas
przedmiocie zgodność z prawem pewnego krytykowanego stanu rzeczy, bądź tylko
nienaruszanie prawa, nie przesądza jeszcze o społecznej, czy też merytoryczno-technicznej poprawności tego stanu rzeczy. Również odwrócenie powyższej relacji i od
powiednia zmiana ocen, oraz dalsze analogiczne relacje między pojęciem prawidło
wości społecznej i merytorycznej — z jednej strony, a prawnej — z drugiej, znajdują
swe uzasadnienie w doświadczeniu społecznym.
Badania nasze potwierdziły tę wieloaspektowość przedmiotów krytyki i umocniły
w przekonaniu, że np. przedmiot wadliwy w aspekcie prawnym nie musi automa
tycznie wykazywać nieprawidłowości społecznych lub merytorycznych.
Trzeba równocześnie podkreślić, że istnienie tej „wieloaspektowości" zjawisk, obok
zalet posiada i tę wadę, że w zależności od sytuacji poszczególne aspekty mogą
służyć jako „parawan" wobec braku pozostałych aspektów. I tak np. prawomocny
wyrok sądu, zasądzający od Skarbu Państwa w osobie wydziału rolnictwa i leśnictwa
pewnej powiatowej rady narodowej odszkodowanie na rzecz indywidualnego rolnika,
był przez kilka lat niewykonany i niewyegzekwowany, ponieważ miejscowe władze
wychodziły z założenia, że godziłoby to w interes społeczny. Dopiero zdecydowane
stanowisko Kancelarii Rady Państwa (Ministerstwo Rolnictwa nie zajęło w odpo
wiednim
momencie właściwego i zdecydowanego stanowiska) oraz ostra krytyka
Polityki12) spowodowały, że wyrok został wykonany.
Powyższa sprawa była więc przykładem nieprawidłowej sytuacji, w której nie
chciano zastosować i wykonać prawa ze względów rzekomo społecznych. Ale odwró
cenie relacji powyższych aspektów w innej sytuacji może mieć zupełnie inne zna
czenie. Oto stowarzyszenie kulturalne zajmuje pewien lokal, który znajduje się
w gestii prezydium rady narodowej. Stowarzyszenie spełnia b. pożyteczną społecznie
rolę, o czym są wszyscy przekonani. A więc sytuacja społecznie jak najbardziej po
prawna. Jednakże ściśle formalno-prawny punkt widzenia nakazuje właściwym orga
nom administracyjnym określić tak wysoki czynsz za najem lokalu, że wiadomo
z góry, że stowarzyszenie nie będzie mogło tego czynszu zapłacić. Następnie z tychże
właśnie formalno-prawnych względów zmierza się do eksmisji stowarzyszenia, nie
biorąc pod uwagę jakie wynikną z tego straty społeczne. „Parawanem" dla biurokra
tycznego oportunizmu był tu jakiś resortowy przepis. Do wykonania tego przepisu
nie doszło m. in. dzięki krytyce Polityki. Przepis został niewykonany, ale uratowany
ważny interes społeczny. Warto tu zaznaczyć, że zasadzie praworządności stało się
jednak zadość, ponieważ organ, zrezygnowawszy ze swej wygody i asekuranctwa.
zna
lazł w tej krytycznej sytuacji odpowiednie, prawnie zasadne, wyjście. 13 )
Te uwagi były nam potrzebne, aby wskazać jak skomplikowanym problemem jest
właściwa ocena słuszności i zasadności krytyki. Ocenę tę bowiem wyraża z jednej
strony adresat krytyki, a z drugiej — n a s z ankieter; w efekcie obok innych przesłanek
służy nam ona do sformułowania ugruntowanej opinii o warunkach i skuteczności
tak samej krytyki, jak i prawnych norm krytykę tę regulujących.
Sądzimy przy tym, że ocena zasadności (słuszności) krytyki prasowej powinna ba
zować przede wszystkim na kryterium prawidłowości społecznej, jako że krytyka pra
sowa jest krytyką s p o ł e c z n ą , a zarazem określoną formą kontroli społecznej.
Oczywiście, postulując priorytet dla społecznego aspektu oceniania zasadności kry
tyki prasowej pamiętać należy o zachowaniu właściwych proporcji. I tak, krytykę
alarmującą o sytuacji zagrażającej bytowi ekonomicznemu miasteczka czy też po
wiatu uznamy, jeśli rzeczywiście ważne względy społeczne za tym przemawiają, za
słuszną, choćby postulaty gospodarcze tej krytyki nie mieściły się w obowiązujących
limitach finansowych i inwestycyjnych miejscowego planu gospodarczego, który —
jak wiadomo — ma rangę prawa. A więc postulaty takiej krytyki, choć nie znajdują
uzasadnienia w prawie (co nie znaczy, że są bezprawne!) uznamy ewentualnie za
społecznie słuszne. Inaczej natomiast ocenimy postulaty krytyki, które zmierzałyby
np. do wywołania jakiegoś pożądanego z punktu widzenia społecznego zjawiska,
nie bacząc równocześnie na to, że spowodowałoby to niewspółmiernie dużą stratę
społeczną w postaci złamania jakiegoś zasadniczego przepisu aktu normatywnego,
który to przepis może właśnie służyć określonemu dobru społecznemu w o wiele szer
szym zakresie.
12
) Por. T. K o ł o d z i e j c z y k : Był sobie wyrok, Polityka, 1962, nr 49, oraz raport T. Ro
b a lsk a o skuteczności krytyki tego artykułu (archiwum OBP).
) Por. J. K u r c z a b : Paragraf przeciw kulturze, Polityka, 1962, nr 45. Patrz również ra
port T. R o b a k a o skuteczności krytyki tego artykułu (arch. OEP).
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Przechodząc do szczegółowej analizy r e a k c j i a d r e s a t ó w k r y t y k i na kry
tykę zawartą w badanych publikacjach Polityki, reakcję tę omówimy w dwu jej po
staciach, mianowicie w postaci dokonanych o c e n , oraz konkretnych z a c h o w a ń .
Uwzględnimy przy tym te punkty widzenia, jakie w toku powyższych reakcji miały
zastosowanie, a więc p r a w n y , m e r y t o r y c z n y i s p o ł e c z n y .
Otóż na jedenaście badanych spraw, adresaci krytyki, w stosunku do czterech
uznali słuszność krytyki, biorąc pod uwagę równocześnie wszystkie wymienione wy
żej aspekty. Jednakże wśród tych czterech spraw były dwie takie, co do których po
stulowane przez krytykę środki poprawy adresat krytyki zaczął opracowywać jeszcze
przed opublikowaniem odnośnego artykułu krytycznego. W tej sytuacji nie trudno było
adresatowi takiej spóźnionej krytyki zgodzić się z głoszonymi przez nią postulatami 14)
i postulaty te następnie wykonać.
W związku zaś z trzecią z tej grupy sprawą, adresat wprawdzie podzielił opinię
krytyka, ale ze względów techniczno-materialnych wykonanie jej postulatów uznał za
możliwe w dalekiej stosunkowo przyszłości (chodziło o poprawę jakości usług gastro
nomicznych oraz zwiększenie ilości miejsc konsumpcyjnych w gastronomii). 15 )
Tak więc, w powyższej grupie spraw, w trzech przypadkach na cztery, ściśle pojęta
skuteczność krytyki w stosunku do krytykowanego przedmiotu była znikoma, o ile
nie żadna.
Pozytywną ocenę słuszności merytorycznej i społecznej krytyki, przy równoczesnej
negacji jej zasadno'ci prawnej dał adresat w dwu wypadkach. W obu — rzecz
bardzo znamienna —• adresat pod presją krytyki Polityki zmienił swe stanowisko
w kierunku przez nią postulowanym z tym, że w pierwszej sprawie i e ) znalazł, mimo
wszystko, odpowiednią podstawę prawną dla swego nowego stanowiska, a w drugiej
chcąc być „praworządnym", nie uregulował prawnie nowej sytuacji, pomimo że sam
ją stworzył, będąc przekonanym o jej słuszności społecznej i merytorycznej. Paradoks
ten byłby zabawny, gdyby nie to, że brak logiki oraz uparta obrona fałszywie poję
tego autorytetu — które ten paradoks właśnie stworzyły — dotyczyły poważnej
ludz
kiej sprawy, znajdującej się w kompetencjach administracji publicznej. 17 )
Z kolei od pozostałych adresatów krytyki uzyskano dwie dalsze oceny, które sta
nowiły akurat odwrotność wyżej omówionych. Uznawały one mianowicie prawną
i merytoryczną zasadność krytyki, ale odmawiały jej słuszności z punktu widzenia
społecznego.
Przyjęcie takiego punktu widzenia zostało raz oparte na argumencie naruszenia
autorytetu organów odpowiedzialnych za chroniczny brak pewnych rodzajów śrub 18).
Drugim zaś razem adresat, uznawszy za słuszne racje prawne i merytoryczne krytyki,
uważał jednocześnie, że wykonanie ich (chodziło o wspomnianą już sprawę wykona
nia prawomocnego wyroku sądowego), byłoby z punktu widzenia społecznego szkod
liwe, ponieważ pociąga za sobą konieczność
wypłacenia z pieniędzy państwowych
odszkodowania osobie fizycznej (rolnfkowi) 19 ). W obu tych przypadkach argumen
tacja nie wymaga komentarzy, choć do wiążącego się z tym problemu wypadnie nam
jeszcze za chwilę nawiązać. W kwestii wykonania postulatów warto zaznaczyć, że
w sprawie pierwszej założenia postulatów krytyki były już wcześniej w stadium
opracowania i w momencie przeprowadzenia badań częściowo zrealizowane; w drugiej
zaś sprawie — adresat krytyki uległ presji krytyki prasowej, a następnie stanowisku
Kancelarii Rady Państwa i postulaty krytyki wykonał.
Powracając do problemu argumentacji adresata krytyki pragniemy tylko zasygna
lizować istnienie wiążącego się z tym problemu, niepokojącego zjawiska społecznego.
Na baczną bowiem uwagę zasługują treści i metody, jakie stosuje w swej polemice
z krytyką prasową adresat tej krytyki. Otóż, częstokroć powoduje on w tym zakresie
utożsamianie krytyki urzędnika państwowego z krytyką całego państwa, razem z jego
zasadami polityczno-ustrojowymi. W sytuacjach tego rodzaju krytykowani, broniąc
się przewrotnie, przechodzą na pozycję obrońców zasad ustrojowych państwa.
u
) Por. A. K. W r ó b l e w s k i : Na przewleczenie, Polityka, 1962, nr 41 oraz J. S.: Zmiany
w kółkach rolniczych, Polityka, 1962, nr 44. Patrz również J. A d o l f i A. P i e к a r a : raporty
o skuteczności
krytyki tych artykułów (arch. OBP).
lä
) Por. W. G ł o w a c k i : Gorzkie żale, Polityka, 1962, nr 6 oraz J. A d o l f i A. P i e 
k a 16r a odpowiedni raport o skuteczności krytyki artykułu (arch. OBP).
) Por. J. K u r c z a b : Paragraf przeciw kulturze, Polityka 1962, nr 45.
17
) Por. D. K o z u b o w a i J. B o r ó w k o w a : Lucyna i prawo, Polityka, 1962, nr 1 oraz
odpowiedni
raport T. R o b a k a (arch. OBP).
M
) Por.: A. K. W r ó b l e w s k i : Bez śrubki nie ujedziesz, Polityka 1962, nr 7 oraz J. A d o l f
i A. P i e k a r a odpowiedni raport (arch. OBP).
") Por.: T. K o ł o d z i e j c z y k : Był sobie wyrok, Polityka, 1962 nr 49.
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Przeprowadzone badania, dokonane na omawianym materiale oraz innych tego
rodzaju źródłach wykazały, że ilekroć publikacja krytyczna konkretnie wymienia na
ganne sytuacje, z konkretnym wskazaniem odpowiedzialnych organów (a tym bar
dziej osób), to wówczas z zasady reakcja na taką krytykę jest natychmiastowa i nie
raz bardzo ostra. Wówczas polemiczne wypowiedzi adresata krytyki sprowadzają się
do wykazania, że autor krytyki popełnił nieścisłości (np. skierował krytykę pod złym
adresem albo w ogóle nie miał racji, przy czym ten ostatni argument formułuje się
najczęściej ogólnikowo, nierzadko powołując się na osiągnięcia całego resortu, lub
wręcz władzy ludowej). Wtedy już nietrudno „logicznie" wykazać, jak społecznie
szkodliwą była dana krytyka. Merytoryczna strona krytyki i w ogóle całej sprawy,
(często będą to cenne propozycje zastosowania nowych metod i środków działania) —
w obliczu wyolbrzymionego problemu personalnego — pozostaje najczęściej nie
zauważona.
Wypadnie nam jeszcze omówić dwie sprawy, w których postulaty krytyki uznane
zostały przez adresata za niesłuszne pod każdym z trzech rozważanych względów.
Były to propozycje zmian zasad działania biur zamiany mieszkań 20 ) oraz lepszego
zaspokojenia zapotrzebowania Lublina i Lubelszczyzny na architektów, czemu mia
łoby służyć powołanie odpowiedniej wyższej uczelni w Lublinie. 21 )
W pierwszym przypadku, zdaniem ankietera, adresat krytyki potraktował pro
blem powierzchownie i formalistycznie, nie uruchamiając tego, co ogólnie określa
się lokalną inicjatywą i pomysłowością. Głównym natomiast argumentem uspra
wiedliwiającym krytykowany stan rzeczy są, zdaniem adresata, obowiązujące prze
pisy resortowe i uchwały VIII Plenum КС PZPR z 1961 r. Zachowanie adresata
jest typowe dla złej mentalności biurokratycznej, która w swym oportunizmie i wy
godnictwie nie chce dostrzec, że w ramach obowiązujących przepisów istnieje moż
liwość elastycznego — odpowiednio do warunków — działania. Ta możliwość jest
właśnie jedną z istotnych cech prawa administracyjnego, która istnieje po to, aby
stworzyć administracji pole do prawnie i społecznie słusznych oraz racjonalnych
decyzji.
Druga sprawa okazała się wyjątkowa, ponieważ zarówno redakcja jak i ankie
ter uznali, że adresat ma rację, wobec czego wszyscy zgodnie zanegowali postu
laty artykułu w każdym jego aspekcie.
Ostatnia wreszcie krytyka, będąca w swej randze problemowej jedną z najpo
ważniejszych spośród badanych, dotyczyła wspomnianej już kryminalnej sytuacji
w gastronomii jednego z miast powiatowych. 22 ) Adresat krytyki (właściwy organ
centralny) uznał tę krytykę za bezpodstawną z każdego punktu widzenia. Jednakże
ani redakcja Polityki ani ankieter badający sprawę, stanowiska tego nie podzielili.
Krytyka niestety, nie tylko że nie osiągnęła zamierzonego efektu, ale spowodowała
skutki, których zarówno ze względów prawnych i merytorycznych, jak i społecz
nych redakcja najmniej by sobie życzyła. Informator mianowicie, który przecież
działał w dobrej wierze, został przez miejscową klikę wytropiony, oskarżony o znie
sławienie, w rezultacie skazany wyrokiem miejscowego sądu karnego, w końcu
wyrzucony z pracy i pozbawiony możliwości otrzymania w tym mieście jakiejkol
wiek innej pracy. Redakcja nie była w stanie obronić inspiratora i zarazem autora
krytyki, mimo, że była przekonana o słusznych jego racjach.
I tak oto weszliśmy w problem n i e z a m i e r z o n y c h przez redakcję s k u t 
k ó w jej krytyki, skutków — dodajmy — ujemnych przede wszystkim dla autora,
bądź — inspiratora tej krytyki.
W badanych publikacjach i sprawach z nimi związanych stwierdzono, że autor,
bądź inspirator krytyki, w trzech wypadkach został narażony na szykany z powo
du swego udziału w krytyce. Redakcja niestety, nie dysponuje takimi możliwościami,
aby skutecznie bronić swych informatorów. A jednak należałoby tego oczekiwać.
Jest to nie tylko moralny i społeczny obowiązek redakcji, która korzysta ze współ
pracy późniejszej ofiary tej współpracy, lecz także i obowiązek prawny (jednakże
nie sankcjonowany). Obowiązek ten wynika z art. 155 kpa. Stylizacja tego przepisu
wyraźnie sugeruje, że treść jego odnosi się do wszystkich uczestników stosunku
(względnie stosunków) wynikłych na skutek określonej krytyki.
20
) Por.: J. R o l i c k i : Giełda mieszkaniowa, Polityka, 1962, nr 52, oraz odpowiedni raport
T. 21R o b a k a (arch. OBP).
) Por.: J. D o s t a t n i : Potrzebni od zaraz, Polityka, 1962, nr 20, oraz odpowiedni raport
T. 2 2R o b a k a (arch. OBP).
) J. S z y s z k o : W roku pańskim gastronomicznym, Polityka, 1962, nr 47 oraz odpowiedni
raport J. A d o l f a i A. P i e k a r y (arch. OBP).
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prasowej

Zdajemy sobie sprawę z tego, że krytyka, aby mogła odegrać twórczą rolę musi
być konkretna we wskazaniu przedmiotu krytyki i konkretna w szukaniu źródeł
krytykowanych zjawisk. Z zasady zło samo się nie dzieje. Głupota, łamanie prawa,
biurokracja, marnotrawstwo, krzywda i temu podobne zjawiska występują przy
nieodłącznym udziale człowieka. Człowiek zatem, ze swoimi społecznie szkodliwy
mi błędami i wadami, powinien być jednym z głównych przedmiotów krytyki.
Rzecz jasna, że nie należy postulować czynienia z krytyki prasowej pręgierza, ale
przecież między tym a ogólnikowością, która najczęściej nikogo nie mityguje i nie
wzrusza, jest złoty środek, z którego talent i takt dziennikarski może uczynić sku
teczną formę kontroli społecznej i odpowiedzialności winnych przed opinią publiczną.
Wiadomo jednak, że krytyka operująca nazwiskami, wskazująca odpowiedzial
nych za istniejące zła, żądająca tłumaczenia się przed opinią publiczną, musi wzbu
dzać u adresata określone emocje i reakcje. Jakie — nietrudno przewidzieć i usta
lić, znając ułomności natury ludzkiej, od których nikt nie jest wolny. Dlatego wła
śnie w państwie typu socjalistycznego zakłada się istnienie takiego demokratycznego
mechanizmu kontroli i odpowiedzialności społecznej, któryby przy pomocy instytucji
prawnych gwarantował ochronę krytyka przed szykanami.
Zobaczmy więc jak w interesującym nas kompleksie przepisów prawnych pro
blem ten został rozwiązany.
Powoływany już poprzednio art. 155 kpa stanowi, że nikt nie może być narażony
na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu z ł o ż e n i a skargi lub wniosku,
albo z powodu d o s t a r c z e n i a materiału do publikacji o znamionach skargi lub
wniosku, j e ż e l i d z i a ł a ł w g r a n i c a c h p r a w e m d o z w o l o n y c h .
Jak z powyższego wynika, przepis ten d e k l a r u j e ochronę zarówno autorowi
krytyki, jak i jej inspiratorowi. W istocie rzeczy nie stanowi on nic więcej ponad
deklarację, która swą k o n k r e t y z a c j ę i ewentualnie g w a r a n c j ę ma zna
leźć w innych przepisach prawnych.
Wynika to z ostatniego zdania tego przepisu „(...) jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonych". Dla krytyki prasowej powyższe granice ustala się najczęściej na pod
stawie przepisów prawa karnego (głównie art. 255 kodeksu karnego). 23 )
Z inicjatywą (oskarżeniem prywatnym) występuje w tym zakresie najczęściej
osoba, która opublikowaną krytyką poczuła się zniesławiona. Wówczas oskarżony
krytyk musi, zgodnie z brzmieniem powołanego artykułu, udowodnić przed sądem, że:
1) krytyka była zgodna z prawdą (z tym, że nie wolno mu będzie powoływać
dowodów dotyczących życia prywatnego lub rodzinnego);
2) działał w obronie uzasadnionego interesu publicznego lub prywatnego.
Udowodnienie obiektywnej prawdziwości krytyki, a następnie przekonanie sądu,
że służył interesowi społecznemu, jest niejednokrotnie zadaniem przekraczającym
siły jednego człowieka. 24 ) Słusznie zauważył sędzia Mieczysław Szerer, że przepro
wadzenie tego rodzaju dowodu prawdy nie często udaje się prokuratorowi, i dla
większości ludzi może z reguły okazać się ciężarem nie do udźwignięcia. 25 )
W związku z tym problemem w literaturze naukowej pojawiły się ciekawe i war
tościowe koncepcje; głównym ich reprezentantem jest prof. Jerzy Sawicki, którego
postulaty zmierzają do stworzenia pewnej równowagi pomiędzy ochroną krytyka,
a ochroną czci krytykowanego, ta ostatnia bowiem — jak dotąd — cieszy się w na
szym prawie silniejszymi gwarancjami. 26 )
Tak więc, zakres gwarancji dla p r a w i d ł o w e j (nie naruszającej prawa) kry
tyki prasowej, na gruncie przepisów, do których odsyła art. 155 kpa jest nader
skromny. Gwarancje te sprowadzają się bowiem do tego tylko, że przewidują, nie
zwykle trudne zresztą, zasady bronienia się krytyka przed oskarżeniem o dokonanie
25
) Mogą tu mieć także znaczenie przepisy prawa cywilnego (np. art. 23 i 24 kodeksu cywil
nego). Bardzo interesujące na ten temat uwagi patrz: J. P a r z y ń s k i : Nowe prawo cywilne
a dzienikarz
i prasa. Zeszyty Prasoznawcze, 1965, nr 2.
!4
) Sytuację tę łagodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego. Por. пр.: orzeczenie S. N. z dnia 8.IV.
1958, nr 65/62. Patrz na ten temat: J. P a r z y ń s k i , A. P o d g ó r e c k i , С P r z y m u s i ń s k i : Prawo i Prasa, Kraków, 1963, s. 21. W trakcie druku niniejszej pracy została ogłoszona
w tej materii uchwała Sądu Najwyższego z 17.XII.1965, wpisana do Księgi zasad prawnych
(V. гзPrawo i Zycie, 1966, nr 2).
) М. S z e r e r : Krytyka czy zniesławienie, Polityka, 1960, nr 42.
26
) Por.: J. S a w i c k i : Ochrona czci a wolność krytyki. Wydawnictwo Prawnicze, W-wa
1956, oraz tenże: O zniesławieniu i prawie krytyki, Trybuna Ludu, 1960, nr 234.
Por. także: W. S w i d a: Immunitet korespondenta robotniczo-chłopskiego ; Państwo i Prawo,
1954, nr 1 oraz J. D r u s k i : O czci i o krytyce nierozdzielnie, Prawo i życie, 1960, nr 8.
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publicznego zniesławienia. Nie znajdziemy natomiast w tym, ani też w żadnym in
nym przepisie, gwarancji w postaci s a n k c j o n o w a n i a zasady art. 155 kpa
głoszącej, że „nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub z a r z u t "
z powodu dokonania p r a w i d ł o w e j krytyki. Nie istnieje przeto norma, która
przewidywałaby jakieś sankcje za szkodzenie, bądź tylko czynienie zarzutów kryty
kowi (a więc chyba też i za bezpodstawne nękanie krytyka oskarżeniami wobec sądu).
A zatem zakaz tłumienia krytyki jest przepisem prawnie nie sankcjonowanym
i stanowi jedynie pewną ideę ustawodawcy, która jak dotąd, ma być realizowana
w ramach kontroli i odpowiedzialności społecznej lub politycznej. Na gruncie kpa
trudno byłoby nawet twierdzić, że za tłumienie krytyki właściwy organ mógłby
pociągnąć winnego do odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej (pomijając,
że ta ostatnia jest w administracji bliska fikcji), a to dlatego, że kpa w dziale IV
powyższe formy odpowiedzialności przewiduje wyraźnie t y l k o dla winnych prze
wlekłego lub biurokratycznego załatwiania skarg i wniosków. Przepis ten znajduje
się obok art. 155, w tym samym rozdziale działu IV kpa, przeto wniosek a contrario
jest tu niestety w pełni uzasadniony: jeżeli ustawodawca przewidział w kpa odpo
wiedzialność służbową lub dyscyplinarną za przewlekłe lub biurokratyczne zała
twianie krytyki, a równocześnie nie ustanowił takiej odpowiedzialności za tłumienie
krytyki, to znaczy, że zrobić tego nie chciał. Ustawodawca zapewne liczył się z tym,
że odpowiedni projekt ustawy o ochronie krytyki i odpowiedzialności karnej za
zniesławienie, który był tworzony mniej więcej w tym samym czasie co kpa, stanie
się wnet prawem i wskazaną wyżej lukę zapełni. Tak się jednakże nie stało i do
tej pory dotkliwie odczuwany jest brak prawnych gwarancji, dających krytykowi
ochronę przed szykanami. Podkreślić tu jednakże należy, że nawet najlepsze prze
pisy prawne w tym zakresie samoistnie nie zagwarantują odpowiedniej ochrony.
W istocie rzeczy to przepisy takie tworzą przede wszystkim prawne warunki dla tej
ochrony, reszta zaś w poważnym stopniu będzie uzależniona od społecznych, poli
tycznych i prawnych zasad i norm regulujących stosunki społeczne w płaszczyznach
stykających się ze sferą stosunków wynikłych na tle krytyki.
Dlatego jednym z twórców i gwarantów powyższych zasad powinna być oparta
na demokratycznym mechanizmie opinia publiczna, inspirowana przez zorganizowane
siły społeczne, reprezentujące ideologię socjalistyczną. Prasie przypada tu rola nie
tylko czynnika kontrolującego przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i spo
łeczno-politycznych, lecz także tworzenie i lansowanie na zamówienie społeczne po
trzebnych norm społeczno-oby czaj owych oraz formułowanie postulatów w zakresie
tworzenia prawa.

ANEKS: METODA BADAŃ
Na całość m e t o d y b a d a w c z e j złożyły się następujące elementy:
1) dokonanie wyboru publikacji, których efekty miały świadczyć o skuteczności norm po
święconych krjtyce prasowej;
2) opracowanie kwestionariusza do „pójścia śladem publikacji";
3) „pójście śladem publikacji", które polegało na badaniu skutków zawartej w tej publi
kacji krytyki drogą wywiadów i lustracji. Czynności te z zasady dokonywano w miejscu
przedmiotu krytyki lub w jednostce odpowiedzialnej za krytykowany stan rzeczy oraz
w redakcji Polityki. Kwestionariusz służył tu zarówno jako zbiór pytań, na które nale
żało odpowiedzieć, jak i spełniał rolę instruującą w zakresie tego, jaka problematyka
powinna być empirycznie przebadana;
Powyższych czynności — najczęściej w składzie dwuosobowym — dokonywały osoby posiada
jące naukowe i praktyczne przygotowanie socjologiczne i dziennikarskie, a w jednym wypadku
także prawnicze, wszyscy uczestnicy tych badań byli odpowiednio pouczeni o problematyce
prawnej badanego przedmiotu.
Szczególnie ważny i trudny problem w zakresie metody badań stanowiło opracowanie po
prawnego kwestionariusza, z czym automatycznie wiązało się odpowiednie sformułowanie
szczegółowych kierunków badań. W pierwszej części kwestionariusza położono większy nacisk
na społeczny aspekt krytyki, zawartej w publikacji, niż na aspekt prawny, temu bowiem aspek
towi poświęcona jest część druga kwestionariusza. Wreszcie trzecia i ostatnia część kwestiona
riusza zajmuje się rolą i postawą osób odpowiedzialnych za krytykowany stan rzeczy.
Wśród wielu problemów, których dotyczył kwestionariusz na wymienienie i omówienie za
sługuje pewna ich część. Otóż w pierwszej części kwestionariusza znalazły się p y t a n i a d o 
tyczące:
1) „metryki" publikacji krytycznej;
2) źródła inspirującego treść publikacji;
3) autora krytyki;
4) treści publikacji:
a) w aspekcie podmiotowym (istotne tu było jakiego resortu i jakiego szczebla instancyj
nego dotyczy krytyka),
b) zachowania adresata krytyki
— wobec redakcji,
— wobec krytykowanego stanu rzeczy;
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c) sytuacji w zakresie przedmiotu krytyki, a w szczególności rzeczywistej roli danej pu
blikacji wobec tego przedmiotu;
d) sytuacji inspiratorów krytyki;
e) sytuacji winnych krytykowanego stanu rzeczy;
f) innych skutków i ogólnego efektu publikacji;
6) opinii redakcji o skuteczności danej publikacji krytycznej;
7) opinii ankietera — wywiadowcy:
a) o słuszności krytyki,
b) o reakcji adresata,
с) о skuteczności krytyki.
W powyższej części kwestionariusza kategoryzowanie poszczególnych problemów przedsta
wiało mniejsze lub większe trudności, ale szczególnie trudnym i zarazem ważnym dla dal
szych badań było utworzenie odpowiednich kategorii przedmiotu krytyki. Siedzenie bowiem
mechanizmu skuteczności krytyki musi uwzględniać, jako jeden z pierwszorzędnych elementów,
szczegółowo określony przedmiot krytyki. Problem c o i j a k c z ę s t o jest przedmiotem kry
tyki i ma zasadnicze znaczenie dla oceny skuteczności krytyki oraz dla pewnych socjologicz
nych aspektów tego typu badań.
Otóż w wyniku wielu dyskusji określone zostały następujące kategorie przedmiotu krytyki:
1) w ujęciu funkcjonalnym:
a) administracja,
b) gospodarka,
c) istotne założenia polity czno-ideologiczne,
d) sprawy socjalne, wychowawczo-oświatowe, obyczajowe,
2) w ujęciu resortowo-podmiotowym:
a) produkcja
— przemysłowa,
—• rolnicza,
b) handel i usługi,
c) kultura, nauka i oświata,
d) gospodarka lokalowa i komunalna,
e) wymiar sprawiedliwości, ochrona porządku i bezpieczeństwa, obrona narodowa,
f) finanse,
g) zdrowie i opieka społeczna,
h) administracja rolnictwa,
i) inne dziedziny administracji,
j) stowarzyszenia polityczne,
k) stowarzyszenia niepolityczne;
3) w ujęciu elementarnym:
a) podstawowy cel instytucji,
b) sformalizowane normy (zasady) określające podstawy ustroju instytucji,
c) ogólne zasady i metody przebiegu działalności w praktyce,
d) struktura organizacyjna (głównie w aspekcie statycznym),
e) efekty działania ,
f) indywidualne postawy i zachowania ludzi, stosunki międzyludzkie oraz relacje społeczno-administracyjne, polityczne itp.
g) podstawy materialne (finansowe, rzeczowe).
Nasilenie krytyki wobec wyszczególnionych wyżej kategorii przedmiotu krytyki interesująco
charakteryzują wyniki tej części badań, które wykonał W. Masłowski (patrz: Krytyka na łamach
Polityki, Zeszyty Prasoznawcze, 1964, nr 1/2). Otóż na ogółem 514 publikacji krytycznych, które
ukazały się w roczniku 1962 Polityki dotyczyło:
administracji — 292, problemów społeczno^obyezaj owych — 141, gospodarki — 65, polityki — 16.
W zakresie zaś poszczególnych elementów krytykowanego przedmiotu (instytucji) krytyka
dotyczyła :
działalności — 357 razy, norm (zasad działania) — 207, efektu — 99, bazy (podstaw materialnorzeczowych) — 58, ludzi — 55, celu — 26 razy.
Zazanaczyć jeszcze wypada, że posłużyliśmy się powyżej kategoryzacją przedmiotów krytyki,
jaką przyjął w swej pracy W. Masłowski. Jest ona zresztą w istocie swej podobna do naszej.
W pracy niniejszej tworzenie powyższych kategorii zostało ograniczone do potrzeb, jakie nasu
wało uprzednie studium zawartości badanego rocznika Polityki w zakresie publikacji krytycz
nych. Istotne znaczenie tych kategorii dla określenia stopnia skuteczności krytyki, zawartej w pu
blikacji, polega m. in. na tym, że nie obojętne tu jest to, czy i jak często oraz z jakim skutkiem
przedmiotem krytyki jest np. raz administracja, a drugi raz podstawowe założenia politycznoideologiczne, czy wreszcie innym razem postawy obyczajowe.
Dalej — istotne znaczenie posiada ustalenie, czy np. krytykowane zjawiska o charakterze
administracyjnym znajdują się w resorcie typu przemysłowego, czy też oświatowego (no i oczy
wiście na jakim jego szczeblu organizacyjnym). I wreszcie ważnym dla naszych badań było
stwierdzenie, jakie elementy danej instytucji są przedmiotem krytyki. A więc jeśli np. krytyko
wano zjawiska typu administracyjnego w resorcie typu oświatowego, to czy ta krytyka zacze
piała np. sformalizowane normy (zasady) określające podstawy ustroju danej instytucji, czy też
ogólne zasady i metody praktycznego przebiegu działalności tej instytucji, czy wreszcie, np. in
dywidualne postawy i zachowania ludzi.
Druga część kwestionariusza była skierowana głównie na p r a w n e scharakteryzowanie sa
mej krytyki oraz jej efektów. Ustalenie i ocena efektów miała być dokonana w wyniku kon
frontacji poznanych w tym zakresie faktów z przepisami kpa.
Przypomnimy, że utworzyliśmy grupę przepisów wyrażającą idee podstawowe krytyki oraz
grupę przepisów ściśle proceduralnych, regulujących zasady zachowania się względem siebie
podmiotów uczestniczących w stosunku krytyki. W świetle tych właśnie przepisów nastąpiła
konfrontacja. O wyniku tej konfrontacji zespół badawczy miał, zgodnie z zaleceniami kwestio
nariusza, wyrobić sobie pogląd na podstawie wypowiedzi i ocen adresata krytyki, przedsta
wiciela redakcji i samego w końcu ankietera.
Ostatnia, trzecia część kwestionariusza, dotyczyła problemów związanych ze stopniem odpo
wiedzialności za krytykowany stan rzeczy osoby zań odpowiedzialnej. Osoba ta miała również
w tej części wypowiedzieć się na temat zasadności krytyki oraz perspektyw ewentualnego jej
uwzględnienia.
5 — Zeszyty Prasoznawcze

FRANCISZEK DER
(Budapeszt)

WSPÓŁCZESNE WĘGIERSKIE
PRAWO PRASOWE*)

Węgry były pierwszym krajem socjalistycznym i jak dotąd
jedynym, który podjął próbę kodyfikacji prawa prasowego.
Istniejącą tam od 1959 r. ustawę prasową i na tym tle prak
tykę prawno-prasową omawia węgierski autor, specjalizujący
się w tych zagadnieniach. Sądzimy, że doświadczenia węgier
skie zainteresują naszych Czytelników, wiadomo bowiem, że
sprawa prawa prasowego w Polsce raz po raz podejmowana
jest w publicystyce
prawniczej.

WSTĘP

Problemy prawa prasowego jako temat samodzielny bardzo rzadko wy
stępują w dzisiejszej socjalistycznej węgierskiej literaturze prawniczej.
Podczas, gdy w dziesięcioleciach okresu poprzedzającego wyzwolenie, ze
brała się z prac poszczególnych autorów mała biblioteczka z zakresu prawa
prasowego, to po roku 1945 ujrzało dotąd światło dzienne bardzo niewiele
tego typu opracowań. A i te nieliczne związane z prasą prace o charakterze
naukowym, były przede wszystkim pracami historycznymi, w których
prawo prasowe występowało raczej jako element uzupełniaj ąco-dekoracyjny.
Przy tym niewątpliwie faktem jest również i to, że w węgierskiej socjarlistycznej działalności prawotwórczej, w wielkim dziele tworzenia socja
listycznego porządku prawnego, stosunkowo późno przyszła kolej na refor
mę prawa prasowego. Wydana wreszcie ustawa rządowa nr 26/1959/V. 1
(i jej zarządzenie wykonawcze) — jak to wynika już z samej nazwy —
również nie rości sobie pretensji do całkowitego rozwiązania zagadnienia,
ponieważ mówi tylko „o poszczególnych zagadnieniach prasowych" i dla
tego może być traktowana jedynie jako czasowe rozwiązanie, jako podstawa
dla przyszłego, pełnego, socjalistycznego, węgierskiego kodeksu prawa pra
sowego.
*) Na artykuł ten złożyły się fragmenty

większej pracy Franciszka Déra — przyp. redakcji.
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Gdy mówimy o normach prawa prasowego, nieuniknionym wydaje się
poruszenie — chociażby w sposób najskromniejszy — związków wolności
prasy z konstytucją. Uchwalona w roku 1949 na Węgrzech konstytucja —
wynik umacniania się ustroju demokracji ludowej wskutek powstania i roz
woju d y k t a t u r y proletariatu — formułuje zasadę wolności słowa, prasy
i zebrań jak następuje:
1. Węgierska Republika Ludowa zapewnia zgodnie z interesem ludu p r a 
cującego wolność słowa, wolność prasy, wolność zebrań.
2. Państwo dla uprawomocnienia tych praw oddaje do dyspozycji ludu
pracującego niezbędne środki materialne.
Ten paragraf konstytucji o wolności prasy jest zgodny z leninowskim po
jęciem wolności prasy, z charakterem władzy państwa ludowego-: deklaruje
zabezpieczenie środkami działania materialnego egzekucji wolności prasy,
jako prawa budującej socjalizm większości ludzi pracy.
Przy analizie fragmentu konstytucji, traktującego o wolności prasy, rzu
ca się jednak w oczy, że konstytucja podkreśla zapewnienie materialnych
środków egzekwowania wolności prasy, jakkolwiek nie jest t o jedyna
i wyłączna gwarancja, chociażby na płaszczyźnie podstawowych norm
prawnych.
Węgierskie stosunki prasowo-prawne w braku jednolitej, socjalistycznej
ustawy prawa prasowego, regulują obecnie różne przepisy, w większości
administracyjno-państwowe. Przestępstwa prasowe — oraz powstałe
w przypadkach ujętych poszczególnymi postanowieniami kodeksu karnego,
zakwalifikowanych jako; ,,prasa, lub powstałe drogą powielenia" — określa
rozdział 5 Kodeksu Karnego Węgierskiej Republiki Ludowej z roku 1961.
Według mojej opinii, rozpatrując węgierskie przepisy prawne odnoszące
się do całokształtu stosunków prasowych, widzimy, że są one dosyć rozpro
szenie, a ich uregulowanie jest opóźnione i opóźnia się nadal w stosunku
do ogólnego rozwoju gospodarczonspołeczno-polityczaiego i w ogóle w sto
sunku do rozwoju całego socjalistycznego państwa węgierskiego.
Jako całość podstawowych przepisów prawnych dzisiejszego wegierskie*go prawa prasowego, regulujących całokształt naszych stosunków prasowoprawnych — n a razie jeszcze nie »kodyfikowanych w jednolity i wyczer
pujący sposób — należy przyjąć: ustawę rządową nr 26/1959/V. l/Korm.,
jej rozporządzenie wykonawcze n r 4/1959/VI.9/MM — mówiące o niektó
rych problemach prasowych — oraz paragrafy 210—212 rozdziału V Ko
deksu Karnego z roku 1961, mówiące o przestępstwach prasowych.
OBECNE WĘGIERSKIE PRAWO PRASOWE
Ramy dla norm prawnych stosunków prasowych na Węgrzech — do chwili wy
dania obecnie obowiązujących przepisów — stanowiła w zasadzie odnosząca się do
prasy ustawa nr XIV z roku 1914, która — jako twór prawny z okresu istnienia
monarchii austrowęgierskiej — była produktem swoistego „imperializmu węgierskie
go". Praktycznie do roku 1945 ustawa ta nie miała znaczenia. Stosunki prasowe po
wyzwoleniu — aż do roku 1959, regulowały różne przepisy częściowe (uchwały
rady ministrów, zarządzenia ministerialne, rozporządzenia itp.). / Mówiąca o poszcze
gólnych zagadnieniach prasowych ustawa rządowa n r 26/1959 V. 1. — jako próba
kodyfikacji — powstała z połączenia tych przepisów, odbierając moc prawną wszyst
kim przepisom dotyczącym prasy z okresu przedwojennego, a wśród nich ustawie
z roku 1914.
5*
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Wprowadzenie w życie rozporządzenia — które poprzedziły dyskusje w kolach
fachowych i naukowych — ocenił w swym artykule Aurél Benard, jako: „...pierwszą
w ustroju socjalistycznym próbę kodyfikacji, mającą na celu uformowanie przepisów
prawa prasowego odpowiadających naszym obecnym stosunkom społecznym..."*).
Jej rola kodyfikatorska jest niezaprzeczalna; przecież chodziło tu o przeanalizowanie,
zmodyfikowanie i zespolenie w jedną całość aż 17 wydanych po wyzwoleniu prze
pisów prawnych, odnoszących się do prasy. Próbę w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej — po upływie zaledwie dwu i pół lat od kontrrewolucji, mającej znacz
ny wpływ również i na prasę — można było uznać za udaną.
Ustawa — obowiązująca nadal i zajmująca pozycję centralną w ustawodawstwie —
reguluje w zasadzie 3 zagadnienia, a to:
1. kierowania prasą, a w tym sposób udzielania zezwoleń na wydawanie druków;
2. prawo sprostowań oraz związane z tym bezpośrednio i pośrednio reguły po
stępowania;
3. odpowiedzialność w pojęciu prawa prasowego.
Ustawa mówi więc rzeczywiście o uregulowaniu poszczególnych spraw naszej
prasy i prawodawca może właśnie dlatego umieścił ją w hierarchii norm prawnych
tylko na szczeblu „ustawy", jako na stadium oczekiwania, z którego trzeba rozpo
cząć prace kodyfikatorskie z zakresu prawa prasowego — zgodnie z kierunkami
naszego rozwoju — co w efekcie końcowym przyniesie nową, socjalistyczną ustawę
prasową. Nową, socjalistyczną ustawę prasową — pierwszą ustawę prasową w ustro
ju socjalistycznym Węgier — która tak pod względem treści, jak pod względem
formy da ramy prawne zadeklarowanej w konstytucji wolności prasy; która umocni
i bezpośrednio uczyni obowiązującymi podstawowe zasady prawne socjalistycznej
prasy; która, w sposób jednolity, wyczerpujący, uporządkuje wszystkie przepisy
prawne dotyczące prasy. A to wszystko dlatego, że położyliśmy już w naszym kraju
podwaliny socjalizmu, że jesteśmy już w stadium budowy socjalizmu, w którym
społeczna rola prasy rośnie stale wraz z rozwojem demokracji socjalistycznej i z urze
czywistnianiem się praworządności.
Kierowanie

prasą

Wśród przepisów prawa prasowego centralną pozycję zajmuje przepis określa
jący —• w przepisach ogólnych — pojęcie druku, periodyku i rozpowszechniania. Za
rządzenie stwierdza, że jako d r u k określamy: „...powielone w sposób techniczny
lub chemiczny pismo, rysunek lub utwór muzyczny." Stwierdza talkże, że przepisy
prawne odnoszące się do druków należy stosować również w odniesieniu do innych
form rozpowszechniania wiadomości: do radia, telewizji, filmu, nagrań na płytach
i na taśmie magnetofonowej oraz do wszelkich innych form, których powielanie ma
służyć rozpowszechnianiu myśli. Jako p e r i o d y k i określa te gazety i czasopisma,
które ukazują się co najmniej raz na kwartał. Pojęcie r o z p o w s z e c h n i a n i a
druków obejmuje: sprzedaż, rozsyłanie, doręczanie, rozdawanie bezpłatne, umiesz
czanie w miejscach publicznych, względnie urządzanie przedstawień.
Ustawa uzależnia produkcję i rozpowszechnianie druków od uzyskania zezwolenia,
uwzględniając przy tym wyjątki, określone w ustawie prasowej i w jej rozporzą
dzeniu wykonawczym, według podziału podmiotowego i przedmiotowego oraz taksatywnie ustalone.
W u k ł a d z i e p o d m i o t o w y m bez zezwoleń mogą być wydawane i roz
powszechniane druki następujących organów:
— pisma urzędowe wydawane przez najwyższe organy władzy państwowej i ad
ministracji państwowej;
— druki wydawane lub zarządzane przez miejscowe organy władzy państwowej
i administracji państwowej, wyłącznie o treści urzędowej, lub służące celom
administracyjnym;
— druki wydawane lub zarządzane przez przedsiębiorstwa państwowe, inne or
gany gospodarki państwowej, organy spółdzielcze, o ile służą wyłącznie dzia
łalności gospodarczej lub administracyjnej przedsiębiorstw (lub organów)
i przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego;
')A. B e n a r d :

A sajtójog szabâlyozasa a gyakorletban. i960, s. 449.
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— druki związane ze statutową działalnością różnych organizacji społecznych
przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego;
— druki zwolnione od obowiązku posiadania zezwoleń przez Państwowy Urząd
Informacji i przez ministra oświaty.
Nie potrzeba zezwoleń na nadawanie programu Węgierskiego Radia i Telewizji,
a w związku z tym również na publikowanie i rozpowszechnianie telewizyjnych fil
mów i zdjęć.
Zgodnie ze swą treścią — nie wymagają zezwoleń następujące druki: zakładowe
plany pracy, zakładowe przepisy w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, obja
śnienia obsługi maszyn i urządzeń; rozkłady jazdy, bilety jazdy, ogłoszenia w spra
wach ruchu pojazdów przedsiębiorstw komunikacyjnych; zaproszenia, bilety wstępu,
bilety do szatni, jadłospisy, naklejki na plakatach ogłoszeniowych, ogłoszenia o za
mknięciu, bloczki; ogłoszenia ścienne i ulotki w sprawie gromadzkich imprez spor
towych: zwyczajowe powiadomienia o wydarzeniach rodzinnych.
Doświadczenia praktyki prawnej lat, które upłynęły od ukazania się ustawy pra
sowej zwracają uwagę na niektóre problemy związane z wspomnianymi wyżej za
sadami udzielania zezwoleń.
Jednym z nich jest stwierdzenie, że ustawa zakreśliła ciasny krąg druków wolnych
od obowiązku posiadania zezwoleń. Tak np. zwolnienie od obowiązku uzyskania ze
zwolenia dotyczy tylko tych druków wydawanych i rozpowszechnianych przez przed
siębiorstwa państwowe, inne jednostki gospodarki państwowej, organy spółdzielcze
i różne organy społeczne, które to druki są przeznaczone do użytku wewnętrznego (nie
trafiają do publicznej wiadomości); druki wydawane i rozpowszechniane przez te
organy tylko wtedy wolne są od obowiązku uzyskania pozwolenia, kiedy można je
podciągnąć pod którąś pozycję wyszczególnioną w rozporządzeniu wykonawczym.
Dalej: nie potrzeba zezwoleń na ogłoszenia ścienne i ulotki dotyczące programu
imprez sportowych w gromadach, ale wydawanie i rozpowszechnianie ogłoszeń ścien
nych o imprezach sportowych w mieście — zgodnie z rozporządzeniem — już wymaga
zezwoleń. I to jest niezrozumiałe.
Albo: ustawa prasowa nie wyłącza spod obowiązku uzyskania zezwolenia nawet
ogłoszeń państwowych zakładów, przedsiębiorstw, organów, instytucji, w związku
z tym, że ustawa rządowa Nr 1670/1949/11.24 czyni publikowanie ogłoszeń monopolem
państwowym. Powstaje w ten sposób taki paradoks, że — jeśli jakiś zakład, przedsię
biorstwo, organ, lub inna instytucja pragnie cokolwiek ogłosić w formie ogłoszenia
ściennego, w pociągu, tramwaju, autobusie, wówczas — w świetle wspomnianej
ustawy — potrzebne jest zezwolenie. Ale jeśli to samo ogłoszenie opublikuje nie jako
samodzielny druk, lecz jako ogłoszenie w którymś piśmie, wtedy zezwolenia nie popotrzebuje. Podobna sytuacja istnieje w sprawie publikowania i rozpowszechniania
programów teatralnych, filmowych itp.
Zezwolenie na publikowanie i rozpowszechnianie druków nie może oznaczać kon
troli merytorycznej, a tylko czynność formalną; np. organ administracyjny udzielający
zezwoleń nie może orzekać, co ma ogłosić przedsiębiorstwo; nie może analizować na
podstawie ogłoszeń polityki programowej teatru, czy kina itp. Uzasadnionym byłoby
więc —• i tu można znów nawiązać do wspomnianego już artykułu A. Benarda — „aby
Ministerstwo Oświaty i Urząd Informacji, na podstawie uprawnień danych im przez
ustawę, przeanalizowały — opierając się na doświadczeniach — listę druków, które —
ze względu na swą treść — winny być zwolnione od obowiązku posiadania zezwoleń
i aby w uzasadnionych przypadkach rozszerzyły o nie obecny krąg druków zwolnio
nych od tego obowiązku.
§ 5. ustawy prasowej normuje zagadnienia kompetencji w sprawie udzielania ze
zwoleń. Zezwoleń udzielają:
— Państwowy Urząd Informacji — dla periodyków krajowych, na rozpowszechnia
nie w kraju wszelkich periodyków zagranicznych;
— Ministerstwo Oświaty — na książki, ulotki, wydawnictwa graficzne i rysunkowe,
wydawnictwa muzyczne, filmy, nagrania płyt i taśm magnetofonowych lub jakie
kolwiek inne formy powielane, służące celowi rozpowszechniania;
— Ministerstwo Komunikacji i Poczt — na wartościowe druki pocztowe, katalogi
znaczków, informatory o znaczkach;
— Ministerstwo Obrony Narodowej względnie Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
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nych — na druki do nauki, szkolenia i wychowania wydane do użytku wewnętrznego
sił zbrojnych.
Na wszystkie inne druki, wymagające zezwoleń, udzielają tych zezwoleń wydziały
administracyjne prezydiów rad narodowych: stołecznej, wojewódzkich, względnie
miejskich (miast stanowiących województwa). Wydawanie zezwoleń na wydawanie
i rozpowszechnianie skryptów powielanych, służących szkoleniu, nauce zawodu, należy
w myśl ustawy prasowej do ministerstw resortowych, lub do innych równorzędnych
organów o zasięgu ogólnopaństwowym.
Przy bliższej analizie tych rozporządzeń ustawy uderza silna centralizacja upraw
nień do wydawania zezwoleń. Zakres uprawnień terenowych organów władzy i admi
nistracji państwowej, rad narodowych, obejmuje wydawanie zezwoleń na ogłoszenia
i programy, których treść ma charakter lokalny, a tego w żaden sposób nie można
uznać za działalność merytoryczną. Sytuacja w tym względzie jeszcze gorsza jest
w odniesieniu do rad narodowych niższych szczebli. Uważam, że przepisów naszego
prawa prasowego, odnośnie udzielania zezwoleń, w obecnym stanie rzeczy nie można
określić jako „bliskich życiu"; jego rozporządzeinia już dzisiaj wydają się biurokra
tyczne. Rozwój stosunków prasowych, kształtujący przedmiot norm prawnych — na
podłożu coraz to pełniejszego rozwoju demokratyzmu socjalistycznego — prędzej czy
później stworzy konieczność przeanalizowania procesu wydawania zezwoleń i — zgod
nie z wymogami naszego życia — opracowania odpowiednich przepisów rozszerzają
cych zakres możliwości.
Ustawa prasowa w zakresie zarządzania prasą zawiera też przepisy dotyczące na
kładu periodyków, objętości stron, produkcji i rozpowszechniania innych druków,
czynności powielania, sprawy kolofonów, egzemplarzy obowiązkowych i bezpłatnych,
wszystkie przepisy dotyczące rozpowszechniania.
Prawo

sprostowań

Obowiązujące prawo sprostowań regulują §§ 13—23 trzeciego rozdziału ustawy pra
sowej. Zgodnie z ustawą: organ względnie organizacja państwowa, gospodarcza, spo
łeczna, albo osoba, o której jakikolwiek organ prasowy — periodyk, radio, czy tele
wizja, doniósł lub rozgłosił nieprawdziwy fakt, względnie w fałszywym, świetle uka
zał związane z nim fakty — może w ciągu 30 dni od ukazania się wiadomości prosić
wspomniany organ prasowy o sprostowanie. Ten punkt ustawy określa instytucję
sprostowań, interesującą szeroki ogół, mówiąc: „Jeśli doniesienie o nieprawdziwej
treści godzi w porządek publiczny, ogłoszenia sprostowania może również domagać
się odnośny minister (kierownik organu o zasięgu ogólnopaństwowym)". Jeśli upraw
niona do wniesienia prośby o sprostowanie osoba jest pozbawiona zdolności działania
lub z przyczyn zasadniczych nie może przedłożyć prośby, może domagać się tego w jej
imieniu jej zastępca prawny względnie krewny (§ 114 KK).
Ustawa określa termin zamieszczenia sprostowania w pismach codziennych na okres
do 5 dni. W innych periodykach sprostowanie należy zamieścić w najbliższym nume
rze ukazującym się po otrzymaniu prośby o sprostowanie, w radiu i w telewizji — po
dobnie jak w pismach codziennych — w ciągu 5 dni, w miejscu poprzedniej publikacji.
Sprostowanie podaje do druku naczelny redaktor pisma względnie Węgierskiego Radia
i Telewizji.
Organy prasowe mogą odmówić zamieszczenia sprostowania w następujących przy
padkach :
1) jeśli upłynął określony ustawowo 30-dniowy termin od wydrukowania, a w radiu
i w telewizji od wygłoszenia doniesienia;
2) jeśli organy prasowe są w stanie z miejsca zaprzeczyć stwierdzeniu prośby
o sprostowanie;
3) jeśli o sprostowanie prosi jednostka do tego nie uprawniona.
O ile organy prasowe odmówią zamieszczenia sprostowania, strona ubiegająca się
o sprostowanie może w ciągu 15 dni, liczonych od upływu ostatniego dnia terminu
obowiązującego dla zamieszczenia sprostowania, wystąpić do sądu ze skargą skiero
waną na kierownictwo organów prasowych. W skardze — obok udowodnienia zło
żenia prośby o sprostowanie w ustawowym terminie i — w przypadku periodyku —
obok załączenia egzemplarza tegoż periodyku z przedmiotową publikacją — składa
jący skargę musi dokładnie określić treść oświadczenia prostującego, jakiej opubli-
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kowania się domaga. Jeśli sąd uzna słuszność przedstawionej mu prośby o sprostowa
nie, wówczas równocześnie ustala obowiązujący tekst, który organ prasowy obowią
zany jest opublikować bez jakichkolwiek zmian, w czasie ustalonym prawomocnym
wyrokiem sądowym niezależnie od pokrycia kosztów odpowiedzialności prawnej
z orzeczenia sądowego.
A zatem w myśl przepisów sprostowanie może mieć miejsce tylko w przypadkach
nieprawdziwości stanu faktycznego, opublikowania nieprawdziwych faktów lub przed
stawienia prawdziwych faktów w fałszywym oświetleniu. W postępowaniu w sprawie
sprostowania sąd bada prawdziwość stanu faktycznego i niezależnie od tego, czy
autor artykułu działał w dobrej czy w złej wierze, w przypadku stwierdzenia niepraw
dziwości faktu zarządza umieszczenie sprostowania.
Trzeba tu jednak wspomnieć związane z tym stanowisko Sądu Najwyższego, które
stwierdza: „Prawdziwość stanu faktycznego można uznać już wtedy, kiedy meritum
stwierdzeń odpowiada prawdzie — przyjmując, że również i pozostałe fakty podane
razem z faktami uznanymi za prawdziwe mogą być w swych proporcjach oraz
w swym znaczeniu powiązane z faktami uznanymi za prawdziwe i że nie wykraczają
poza ich ramy. Do uznania prawdziwości faktów nie jest 2 niezbędnym, aby stwier
dzenia odpowiadały prawdzie z każdego punktu widzenia." )
Z odpowiednich postanowień wydaje się oczywistym, że wyciągnięty z faktów wnio
sek, ocena, nie mogą być podstawą do sprostowania. Jednak praktyka prawa praso
wego wskazuje, że: pojęcia „stanu faktycznego" i „oceny" —• szczególnie tej ostat
niej — nie zostały jeszcze dostatecznie jasno sprecyzowane w pojęciu prawa. „Kry
tyka (ocena), kiedy zamierza przyspieszyć rozwój ludzki i ujawniać błędy, łatwo
może ześliznąć się na pozycję, z której godzi w poczucie honoru".
I tu już dochodzimy do p r z e p i s ó w k a r n y c h dotyczących obrazy honoru,
których ważnym obowiązkiem jest skoordynowanie ochrony honoru i wyrażania opi
nii w sposób odpowiadający wolności krytyki. Granicą oceny jest przekroczenie
prawnych granic krytyki, co określają §§ 267 i 268 KK; poszkodowany przez prasę
wskutek oszkalowania go, lub wskutek obrażenia jego honoru, może spowodować
wszczęcie postępowania karnego przeciw autorowi artykułu. We wszczętym już postę
powaniu karnym sąd ocenia subiektywne czynniki — intencję autora, jego działanie
w złej lub w dobrej wierze.
Dla udokumentowania tego można przytoczyć wyrok ogłoszony przez Budapesz
teński Sąd Stołeczny (nr Bf. XXVIII 624/1964), który zawiera następujące orzeczenie
o zasadniczym charakterze:
„W przypadku kiedy krytyka zjawisk szkodliwych dla społeczeństwa ma miej
sce przy równoczesnym ukazaniu i ocenie konkretnej osoby, trzeba pogodzić
dwa różne interesy.
Jeden z nich dąży do gruntownego informowania opinii publicznej, do wol
ności krytyki prasowej oraz do nieograniczonego pola działania artykułów pra
sowych kształtujących opinię publiczną. Niewątpliwie ważnym jest, aby arty
kuły prasowe, jeśli tylko służą dobrej sprawie, kształtowały opinię publiczną
nie tylko przemawiając do rozumu, ale również i do uczuć, nawet gdyby to
miało wzbudzać oburzenie. Pisanie bez wszelkiego zabarwienia emocjonalnego
i bez obrazowych wyrażeń, oznaczałoby ograniczenie prasy do suchego komu
nikowania faktów, zamienienie jej w bezbarwną agencję informacyjną, ozna
czałoby odłożenie na bok jednego z najpotężniejszych narzędzi kształtowania
społeczeństwa, ważnego narzędzia agitacji, wpływania na rozwijanie świado
mości społecznej we właściwym kierunku.
Drugi interes — to następstwo szeroko pojętej z punktu widzenia społecznego
i prawnego ochrony honoru: prawo każdego obywatela do tego, że nikt nie
może spowodować uszczerbku jednego z jego najważniejszych dóbr osobistych —•
honoru — z wyjątkiem przekonywających, obwarowanych przez prawo przyczyn.
Porównanie tych dwu interesów z konkretnymi warunkami potrzebne jest do
tego, aby móc ocenić wyrażenia niedopuszczalne z punktu widzenia prawa kar
nego. Krytykujący bezwględnie był w stanie napiętnować we właściwym roz
miarze działalność sprzeczną z interesem ogółu nie używając niedozwolonych
wyrażeń, tj. bez tak pojętego spowodowania uszczerbku na honorze — ostrość
wyrażeń, obraźliwy ich charakter przekracza w sposób zasadniczy ramy zabar
wienia uczuciowo-nastroj owego, które były uzasadnione w interesie podniesienia
oddziaływania emocjonalnego wyrażonej w artykule myśli. Interes ogólny —
2

) Orzeczenie z r. 1960.
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informowanie i kształtowanie we właściwym kierunku opinii publicznej —
w danym przypadku nie wymagał użycia będących przedmiotem reklamacji
wyrażeń, a w następstwie tego przeważył drugi interes publiczny, interes
ochrony honoru. Czynność krytyki obraziła — wskutek niedozwolonych wy
rażeń — interes społeczny, interes który ustawodawca ochrania sankcjami
prawa karnego".
Praktyka prawa prasowego poświadczyła słuszność naszych przepisów prawa
o sprostowaniach, chroniących interes ogółu oraz zastrzeżone prawem interesy po
szczególnych obywateli, ukazała też jednak niektóre mniejszej wagi problemy, mogące
pod względem prawnym podlegać dyskusji.
Oto one:
1) dlaczego w przypadku opublikowania wiadomości, artykułów na podstawie in
formacji otrzymanych od organów oficjalnych (prokuratura, sąd, milicja, organy kon
troli itp.), a mimo to nieprawdziwych — odpowiedzialność prawna ciąży tylko na
prasie;
2) Węgierskiej Agencji Prasowej (Magyar Tâvirati Iroda) ani Redakcji Usługowej
(Ellató Szerkesztóseg) nie można obecnie zobowiązać do sprostowania materiału po
danego przez nie, a zawierającego nieprawdziwe dane oraz opublikowanego w prasie
(radiu, telewizji);
3) obecnie nie istnieje również ustawowy sposób pociągnięcia do odpowiedzialności
Kroniki Filmowej (Filmhiradó) w przypadku rozpowszechniania przezeń materiału
o nieprawdziwej treści.
Problemy te, biorąc pod uwagę całość zagadnienia przepisów o sprostowaniach,
jakkolwiek nie bezzwłocznie, ale przecież wymagają rozwiązania.
Odpowiedzialność

prawno-prasowa

Przepisy końcowych postanowień ustawy prasowej, omawiające zagadnienie odpo
wiedzialności prasowej, stanowią skuteczne narzędzie zapobieżenia nadużyciom przy
pomocy prasy. W postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów prawnych — w kom
petencji organów administracyjnych prezydiów powiatowych, miejskich, dzielnico
wych rad narodowych leży ukaranie karą grzywny do wysokości 3 tys. forintów odpo
wiedzialnego kierownika drukarni (dysponującego, eksploatującego powielacz)
w przypadkach, gdy:
a) przekroczy dozwolony nakład lub objętość...;
b) rozpocznie powielanie druku nie opatrzonego urzędowym zezwoleniem;
c) nie prowadzi ewidencji wyprodukowanych druków lub prowadzi ją niedbale
mimo ostrzeżeń;
d) nie przechowuje przez obowiązujący okres zezwoleń na druki (imprimatur)
i rękopisów,
e) bez oznaczenia impressum, lub z niepełnym impressum powiela taki druk, na
którym jego umieszczenie obowiązuje;
f) mimo upomnień nie dopełnia obowiązku określonego w odpowiednim przepisie
prawnym — wysyłania egzemplarzy okazowych.
Przepisy określają również przypadki, w których — w razie nie posiadania przez
naczelnego redaktora, wydawcę lub zamawiającego zezwolenia na rozpowszechnianie
periodyku czy żurnalu mody — osoba zajmująca się urzędowo ich rozpowszechnia
niem może być pociągnięta do odpowiedzialności.
Sposób postępowania prawnego w przypadkach przestępstw prasowych określają
§§ 210—'212 kodeksu karnego z 1961 w rozdziale V, mówiącym o przestępstwach prze
ciw bezpieczeństwu i przeciw porządkowi publicznemu.
Według § 210 kk: „Kto sam lub w zamian za inną osobę żąda, prosi, lub przyjmuje
zysk za przemilczenie lub za zamieszczenie czegoś w prasie, może być ukarany utratą
wolności w wymiarze do lat 3".
§ 211 omawia najważniejsze zasady reżimu prasowego, których pogwałcenie, za
grażające naruszeniem porządku publicznego, pociąga za sobą sankcje karne. Prawo
karze utratą wolności do 1 roku więzienia tego, kto: a) bez zezwolenia drukuje lub
rozpowszechnia druki, do których produkcji i rozpowszechniania potrzebne jest ze
zwolenie; b) nie ujawnia lub ujawnia w fałszywym świetle w druku dane odnoszące
się do miejsca i czasu produkcji, drukarni lub przedsiębiorstwa wydawniczego, osoby
odpowiedzialnej za wydawnictwo, względnie redaktora odpowiedzialnego; c) rozpo-
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wszechnia druk, co do którego zarządzono zajęcie lub konfiskatę, albo w którym
brakuje ustawowo określonego impressum.
§ 212 określa gwarancje karnego uprawomocnienia się omawianego już wyżej
prawa sprostowań, według którego: „kto — a) będąc zobowiązanym prawomocnym
wyrokiem do opublikowania określonego sprostowania, nie dopełni tego lub dopełni
nie w sposób określony wyrokiem, albo nie dopełni w oznaczonym terminie, b) w skar
dze w sprawie sprostowania jakiś istotny na tę okoliczność fakt przedstawi niezgodnie
z prawdą, gdy stan faktyczny ujawni się w sprostowaniu — podlega karze grzywny".

PRAKTYKA PRAWA PRASOWEGO
Dane statystyczne

dotyczące procesów

prasowych

Jak wynika z informacji uzyskanych z prasy budapeszteńskiej, od czasu ukazania
się ustawy prasowej do końca 1963 r. statystyka procesów prasowych przedstawiała
się następująco: na 86 rozpraw w 8 zamieszczono całkowite, a w 8 częściowe sprosto
wania; w 28 rozprawach sąd oddalił wnioski o sprostowanie; w 42 przypadkach po~
stępowanie sądowe zostało umorzone. Przyczynami umorzenia postępowania sądowego
były: w 10 przypadkach sami skarżący uznali swoje skargi za bezpodstawne; w 11
przypadkach skarżący wnieśli skargi po upływie obowiązującego terminu, względnie
skargi nie pochodziły od osób uprawnionych do ich wniesienia; natomiast w 21 przy
padkach skargę dlatego oddalono, że organ prasowy zamieścił sprostowanie w czasie
trwania postępowania sądowego.
Z przyczyny dopuszczenia się w prasie oczernienia i obrazy honoru rozpoczęło się
w Budapeszcie w 1962 roku 16 spraw, a w 1963 roku — 21 spraw. Nie posiadamy jed
nak dokładnych informacji co do ich zakończenia, tj. w ilu przypadkach zapadł wyrok
skazujący, w ilu uniewinniający, a w ilu postępowanie umorzono.
Ścisłość
Ścisłość stanowi w pracy dziennikarskiej podstawowy warunek. Prawie wszystkie
sprawy sprostowań — nawet tych, które z dziennikarskiego punktu widzenia miały
korzystne zakończenie, tj. kończących się oddaleniem skargi — miały swój początek
w tym, że dziennikarza przyłapano na niedokładności. Wciąż jeszcze zdarza się, że
poszczególni autorzy artykułów nie przykładają dostatecznej wagi do dokładnego
zbadania faktów. Jeśli np. na 8—10 faktów przytoczonych w artykule, przekonali się
o prawdziwości 6, które im „leżą", nie troszczą się już o sprawdzenie 3—4 pozostałych;
a to już stwarza możliwość ataku. Niebezpieczeństwo jest szczególnie duże w przy
padku opracowań zajmujących się zagadnieniami fachowymi.
P r z y k ł a d : Gazeta zakładowa pn. Browarnik podała wiadomość, że jeden
z pracowników ukradł z zakładu rurę miedzianą, z której sporządził antenę
telewizyjną. Trzeba było zamieścić sprostowanie, ponieważ ów pracownik by
najmniej nie ukradł rury z zakładu, ale — przeciwnie — własną rurę przyniósł
tam, co prawda bez zezwolenia, aby przerobić ją na antenę. Na obronę dzien
nikarza dodajmy, że pisał na podstawie orzeczenia o karze dyscyplinarnej,
które jednak nie było jeszcze prawomocne.
Wspomnianemu już uprzednio stanowisku Sądu Najwyższego (w myśl którego, jeśli
treść zasadnicza artykułu odpowiada prawdzie, nie może być zarządzone sprostowanie
z powodu nieprawdziwości nieistotnych zagadnień ubocznych) — należy przypisać
pomyślne dla prasy rozstrzygnięcie niektórych spraw.
Zasada: audiatur et altera pars
W większości wypadków dlatego dochodzi do postępowania mającego na celu uzy
skanie sprostowania oraz do zamieszczenia sprostowania, bo dziennikarz nie prze
strzega powyższej zasady, nie słucha poddawanej osądowi osoby lub organu:
P r z y k ł a d : Esti Hirlap zamieściła artykuł o domu Państwowej Kasy
Oszczędności powstającym w parku św. Stefana. Podstawę stanowiła informacja
z postępowania rozjemczego. W prawie o zamieszczenie sprostowania okazało
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się, że autor artykułu przeczytał wprawdzie akta Sądu Rozjemczego, ale nie
zapoznał się z jego stanowiskiem (wyrokiem), toteż trzeba było w czasie procesu
zamieścić sprostowanie, aby pismo uchronić przed wyrokiem skazującym.
Roztropna, wszechstronna kontrola jest rzeczą możliwą do osiągnięcia, chociaż —
rzecz jasna — wymaga od dziennikarza znacznie więcej pracy.
P r z y k ł a d e m rzetelnej, dobrej roboty jest artykuł Népszabadsâg zaty
tułowany: „ W samotności", w którym jest mowa o pewnej starej kobiecie, za
niedbanej przez dzieci, głodzonej przez córkę, u której mieszka, nie zabezpiecza
jącą jej nawet ciepłego mieszkania. W czasie procesu o sprostowanie okazało się,
że autor pisał nie tylko na podstawie doniesienia, ale że rozmawiał również
z mieszkańcami domu, a nawet poszukał w pracy krytykowaną i przeprowadził
z nią rozmowę. A kiedy — w następstwie artykułu — wytworzyła się nieprzy
chylna dla niej atmosfera w pracy, autor starał się o to, aby nie ucierpiała
z tego powodu w zakładzie. Sąd w swym wyroku podkreślił dogłębne i wszech
stronne podbudowanie stanowiska dziennikarza: „uczynienie zadość obowiąz
kom socjalistycznego dziennikarstwa przez aktywne oddziaływanie na właściwe
ukształtowanie się opinii publicznej w tym i temu podobnych przypadkach —
wprawdzie nie powszechnych, ale zdarzających się sporadycznie, a karygodnych
z punktu widzenia moralności".
Z wszechstronnej analizy poruszonych tu zagadnień wynika również obowiązek
dziennikarza dc przeanalizowania materiału jeszcze raz przed podaniem go do druku,
szczególnie wówczas, gdy od zebrania materiału do czasu jego ukazania się upłynął
dłuższy okres, w związku z tym mogły ulec zmianie fakty.
P r z y k ł a d : Telewizja pokazała dobrze zrobiony reportaż o pewnym głów
nym inżynierze, który „trafił za kratki". Postarano się też przy pomocy foto
montażu o stworzenie wrażenia krat. Tylko, że w chwili nadania w programie
reportażu wspomniany inżynier znajdował się już na wolności i gdyby reporter
zainteresował się jeszcze raz tą sprawą przed audycją, dowiedziałby się, że
dochodzenie zostało umorzone przez prokuraturę. Ponieważ krytyka została opu
blikowana, trzeba było sprostować audycję.
Z wszechstronną analizą poruszonych problemów wiąże się ściśle wiarogodność
informatora, ewentualnie dalsze sprawdzenie uzyskanych od niego informacji. Wielu
dziennikarzy sięga po pióro zaraz na pierwszy sygnał, wyłącznie na podstawie wiado
mości od informatorów.
P r z y k ł a d : Népszava donosił w artykule pt. „Prawdziwa opowieść
o współczesnej dziewczynie strąconej w przeszłość" o tym, jak to pewien chi
rurg i jego żona mieli rzekomo wykorzystywać młodą pomocnicę domową.
Dziennikarz zaczerpnął materiał od 16-letniej dziewczyny i od jednego referenta
rady narodowej, stronniczego w tej sprawie. Podjęte zostało postępowanie
w sprawie sprostowania i rozpoczęło się nawet postępowanie karne przeciw
dziennikarzowi, który tylko dzięki amnestii uniknął odpowiedzialności.
Przyczyną wielu procesów były mylne informacje otrzymane od organów kontrol
nych. Prawda, że kontrola posiada odpowiedni aparat rewizyjny, ale doświadczenia
wykazują, że również materiały otrzymane od organów kontroli należy sprawdzać.
P r z y k ł a d : Pracownik Eszakmagyarorszâg
napisał ostry artykuł o kie
rowniku jednego sklepu, opierając się na informacjach otrzymanych od organów
kontroli. Wszczęto przeciw niemu postępowanie karne z powodu oczernienia
na łamach prasy. Nie został skazany, ale tylko dlatego, że zgodnie ze stanowi
skiem Sądu Najwyższego nie można było skazać dziennikarza. Gdyby jednak
obrażony wystąpił o sprostowanie, gazetę zobowiązanoby do zamieszczenia
sprostowania, ponieważ opublikowała nieprawdę; mianowicie informatorzy
z organów kontroli wprowadzili dziennikarza w błąd.
Oddźwięk

artykułów

Trzeba powiedzieć jeszcze o oddźwięku niektórych artykułów, jakkolwiek zwią
zane z nimi problemy dotyczą przede wszystkim nie spraw sprostowań, ale procesów
o oszczerstwo, o obrazę honoru. W postępowaniu w sprawie sprostowania analizuje
się tylko fakty; ocena krytyki, w przypadku gdy obraża ona honor, należy do kom
petencji sądu karnego. Niektórzy dziennikarze zachłystują się częstokroć z przejęcia
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i pasji nad tematem, używając wówczas wyrażeń raniących poczucie godności oso
bistej.
P r z y k ł a d : W Népszava ukazał się cykl artykułów na temat widocznych
zaniedbań w życiu kulturalnym. Wśród pozycji tego naprawdę pożytecznego,
pochwalonego przez ministra kultury i oświaty cyklu — jeden reportaż poświę
cony był czarodziejowi nazwiskiem Morlan i jego „czarom". Wszystkie szcze
góły artykułu były prawdziwe. Morlan nie ośmielił się nawet wystąpić o sprosto
wanie, ale zaskarżył autora z powodu oczernienia, z powodu obrazy honoru,
ponieważ ten użył takich wyrażeń, jak „hiena", „prowadzący gangsterską dzia
łalność" itp. (Wyrok sądowy w sprawie Nr BF XXVIII.624/1964).
Przy tej okazji można też wspomnieć o powiększaniu rozmiarów spraw mało istot
nych i o tendencji do znacznie ostrzejszej oceny osób, aniżeli by to powinno wynikać
z różnych spraw. Problemy takie objawiają się w dwojaki sposób: albo dziennikarz
zajmuje się taką sprawą, która nie zasługuje na utrwalenie w druku, albo problemowi,
który można by ostatecznie ukazać w krótkiej formie, poświęca wielki artykuł.
Opracowanie to miało na celu przede wszystkim skromny przegląd spraw związa
nych z prasą. Temat jednak — nie tylko w całości, ale również i w swych szczegó
łach, jest tak obszerny, że moim zdaniem wymaga podjęcia próby mającej za zadanie
opracowanie nowych przepisów prawnych, których potrzeba uwydatnia się coraz
bardziej, a także podjęcia opracowań naukowych i praktyczn oprawny eh.
Tłumaczenie: Danuta
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SZCZECIŃSKI DZIAŁ DOKUMENTACJI
I INFORMACJI
(Z doświadczeń warsztatu

redakcyjnego)

Sprawa archiwów redakcyjnych, temat nie gasnących dysku
sji, weszła w fazę nowych doświadczeń. W Szczecinie dwie
redakcje dzienników i jednego tygodnika utworzyły
wspólne
archiwum. Nadając tej placówce szerszy zakres działalności
i wyższą rangę, nazwano ją „Działem dokumentacji i infor
macji". Takie zespolenie sił i środków może usprawnić i po
lepszyć pracę archiwum. O doświadczeniach
szczecińskich
pisze kierownik tej nowej placówki.

Jest rzeczą bezsporną, że archiwum w pracy redakcyjnej odgrywa zasadniczą rolę.
Każdy dziennikarz ma niejako wrodzone tendencje do gromadzenia dla siebie, na
własną rękę, materiałów, które wiążą się przede wszystkim z dziedzinami jego zain
teresowań. Prócz tego, nie do pomyślenia są jakiekolwiek, chociażby najmniejsze
dzienniki, bądź też czasopisma, bez własnych archiwów.
Dziś dziennikarze muszą operować znacznie większą ilością faktów, nazw, nazwisk
i wszelkich innych danych niż to było przed laty. Nowe kraje, nowe warstwy społecz
ne, nowe nieznane dawniej problemy, nowe układy polityczne, gospodarcze, spo
łeczne — choćby dla przykładu zagadnienia Trzeciego Świata, czy pogłębiające się
zróżnicowanie problemów na różnych kontynentach, bądź też milowymi krokami po
stępująca nauka, technika — wszystko to może być opracowywane do publikacji, je
dynie na podstawie jako takiej przynajmniej znajomości elementarnych pojęć i stałej
obserwacji ich ewolucji.
Nasze urządzenia archiwalne i dokumentalne — o czym mogłem się przekonać
w dyskusjach i rozmowach na kursie specjalizacyjnym dla archiwistów redakcyjnych,
zorganizowanym w dniach 12—23 października 1964 w Warszawie przez Ośrodek
Szkoleniowy SDP — czynią temu zadość tylko w pewnym stopniu. Powody są różno
rakie. Jedną z przyczyn — jest słaba pod względem personalnym obsada archiwów
oraz niedostatek w modernizacji tych placówek, połączony z brakiem wyposażenia
w nowe, odpowiednie urządzenia. Aby przeciwdziałać temu Zarząd Główny RSW
„Prasa" podjął inicjatywę zorganizowania w Szczecinie eksperymentalnego, wspólnego
archiwum prasowego dla trzech gazet: Głosu Szczecińskiego, Kuriera
Szczecińskiego
i 7 Głosu Tygodnia.
Trzy lata minęły od tego czasu, ale okres to za krótki, aby można było już teraz
wyciągać wnioski na przyszłość. Niemniej jest pewna podstawa do podzielenia się
pozyskanymi doświadczeniami.
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Organizację eksperymentalnej placówki poprzedziły dyskusje nad tym komu w za
sadzie ma ona bezpośrednio podlegać i kto ma nią kierować — redakcje, czy też dy
rekcja Szczecińskiego Wydawnictwa Prasowego RSW „Prasa"? Zapadła w końcu
decyzja, że archiwum jako część składowa dzienników wchodzi pod kierownictwa
redakcyj, natomiast do obowiązków dyrekcji wydawnictwa należy gospodarcze za
pewnienie odpowiednich warunków pracy, czyli lokalu i jego wyposażenia.
Na pierwszym posiedzeniu miejscowej Rady Wydawniczej z udziałem redaktorów
naczelnych, ich zastępców i sekretarzy ustalono, że Szczecin posiada odpowiednie
warunki do zorganizowania między redakcyjnego archiwum. Wszystkie redakcje miesz
czą się tu w jednym gmachu i istnieje wzajemne zrozumienie oelowosci powołania do
życia nowej placówki, która służyć ma do usprawniania pracy i wzbogacania źródeł
dokumentacyjnych dla codziennych potrzeb redakcyj. Rada zatwierdziła, że nowe
wspólne archiwum będzie miało nazwę Międzyredakcyjnego Działu Dokumentacji
i Informacji Prasowej przy Glosie Szczecińskim. Na siedzibę dla nowej placówki
przeznaczono 3 pokoje (na I piętrze), w tym dwa po byłym archiwum Głosu. Decyzje,
jakie wówczas zapadły, umożliwiły zaplanowanie wyposażenia wnętrz do wymogów
zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.
Rozpoczęły się zwiady. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie jak wyglądają archiwa
redakcyjne w innych miastach. Odwiedziliśmy Trybunę Ludu, Życie Warszawy, Głos
Pracy, Kurier Polski, Gazetę Krakowską, Echo Krakowa, Biuro Wycinków „Glob",
Agencję Robotniczą, czytelnię i bibliotekę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nie
pominęliśmy także szczecińskich bibliotek publicznych z nowoczesną Biblioteką Wo
jewódzką na czele i miejscowych wyższych uczelni. Poznanie urządzeń i wyposażenia
u obcych pozwoliło nam wypośrodkcwać model najbardziej odpowiedni dla naszego
międzyredakcy j nego archiwum.
Od września 1962 r. zaczęliśmy przejmować do wyposażonych prowizorycznie sta
rym sprzętem pokoi wszystko to, co stanowiło archiwum Kuriera i Głosu. Na pod
stawie protokółów zdawczo-odbiorczych Kurier Szczeciński przekazał do wspólnego
księgozbioru 911 książek oraz kwartalne zszywki własnych gazet (niekompletne) i kil
kanaście zbiorów niepełnych różnych gazet i periodyków. Poza tym 5 dużych pudeł
ze zdjęciami i kilkanaście kopert z fotografiami własnymi i CAF-u. Głos Szczeciński
przekazał do wspólnego użytku 2844 woluminów oraz zdjęcia własne i CAF-u na
gromadzone i jako tako, po amatorsku, posegregowane — w kopertach. Poza tym
wycinki prasowe, rozrastające się w nadmiernych rozmiarach, nie dostosowanych do
potrzeb gazety i segregatory z poukładanymi alfabetycznie sylwetkami działaczy po
litycznych, społecznych, kulturalnych, naukowych i innych z kraju i zagranicy.
Gdy podejmowałem się scalenia archiwów i prowadzenia Międzyredakcyjnego
Działu Dokumentacji — jako dziennikarz z zawodu — zdawałem sobie dokładnie
sprawę z różnic jakie istnieją między poszczególnymi redakcjami i kolegami i z trud
ności jakie stąd mogą wynikać w mojej pracy. Znajomość ta niewątpliwie dopomogła
mi w realizacji nakreślonych zadań i zapobiegła od samego początku zgrzytom, jakie
mogły zaistnieć w wypadku nietaktownego podejścia do spraw z jakimi zgłaszali się
dziennikarze ,.konkurencyjnych" redakcji. Poza tym nie zapominałem o zagadnie
niach szczecińskiej prasy, która ze względu na położenie geograficzne Szczecina jest
szczególnie zainteresowana problematyką niemiecką, portowo-morską, krajów skan
dynawskich i nadbałtyckich, zagadnieniami odrzańskimi, tranzytu i turystyki. Potwier
dza to układ materiałów jakimi obecnie dysponuje Między redakcyjny Dział Dokumen
tacji. Ale o tym nieco później.
Trzyosobowa komisja złożona z sekretarzy redakcji Głosu, Kuriera i mnie dokonała
selekcji książek, w wyniku czego ilość tomów Kuriera we wspólnym księgozbiorze
zmalała do 545, natomiast Głosu do 1758. Książki wycofane, te które nadawały się
dla młodzieży szkolnej, podarowaliśmy nowootwartej w Szczecinie Państwowej Szkole
Rybołówstwa Morskiego i Szkołom Tysiąclecia za pośrednictwem tygodnika Polityka.
Inne, określane mianem „cegieł" poszły na makulaturę. Dla scalonego księgozbioru,
w ilości 2303 pozycji, założyliśmy dwie księgi inwentaryzacyjne, oznaczone numera
mi I i II. Do pierwszej wpisaliśmy wszystkie wydawnictwa stałe, tj. takie, które na
leży chronić przed... nożyczkami. Do księgi drugiej — wszelkiego rodzaju albumy,
wydawnictwa ilustrowane, roczniki statystyczne, kalendarze itp; są one przeznaczone
na bieżące potrzeby dziennikarzy, nie wyłączając wycinania ilustracji czy rysunków,
oczywiście tylko w przypadkach, gdy posiadane w archiwum fotografie nie mogą
zaspokoić wymagań.
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Fotografie
Układanie i selekcja nagromadzonych zdjęć według systemu dziesiętnego,. przy
równoczesnym codziennym napływie nowych zdjęć i bieżącej, różnorodnej obsłudze
dziennikarzy sprawiało niemało kłopotu. Nie mieliśmy jeszcze wówczas odpowied
nich urządzeń, a ruch interesantów wzrastał. Prócz dziennikarzy własnych i obcych
(z Wiadomości Zachodnich oraz korespondentów prasy warszawskiej i z innych wo
jewództw), przewijało się przez nasze pomieszczenia wiele młodzieży szkolnej prosząc
o makulaturę i fotografie do... gazetek ściennych. Z takimi samymi prośbami zgła
szali się przedstawiciele chyba wszystkich jednostek wojskowych, stacjonujących
w Szczecinie i województwie. Wielu z nich okazywało nawet „listy polecające" i skła
dało rewersy w większości... nie honorowane. Również wiele instytucji i zakładów
pracy wykonywało z okazji rocznic i świąt państwowych gazetki ścienne zgłaszając się
po fotografie do archiwum szczecińskiego „Domu Prasy". Trzeba było położyć kres
tej żywiołowej, tradycyjnej fali, która nie tylko dezorganizowała pracę, lecz także
przynosiła niepowetowane szkody i straty.
Gdy mieliśmy już jako tako sklejone prowizorium fotograficzne, zaczęliśmy je
oczyszczać z niepotrzebnego materiału, a równocześnie i uzupełniać ilustracjami, wy
cinanymi z różnych czasopism krajowych i zagranicznych. Były duże braki. Choćby
dla przykładu. Zbliżała się rocznica podpisania układu z Niemiecką Republiką De
mokratyczną w Zgorzelcu. Dla dzienników potrzebne były zdjęcia premierów Józefa
Cyrankiewicza i Otto Grotewohla, z momentu powitania się na moście granicznym
przez Nysę, zdjęcia manifestującej ludności na pograniczu itp. Zdjęcia te gdzieś poginęły, bo najprawdopodobniej były wykorzystane w... gazetkach ściennych. Dziś po
dobna sytuacja przytrafić się nie może, bo fotografie, zwłaszcza historyczne, to do
kumenty, których się nie wypożycza poza obręb redakcji.
Braki w zbiorach fotograficznych uzupełniamy wycinkami, nadającymi się do spo
rządzania klisz. Siedzimy jednocześnie zawczasu kalendarz z rocznicami i datami hi
storycznymi. Nie poprzestajemy jednak tylko na tym. Mamy własny notatnik dat
rocznicowych sporządzany na podstawie roczników naszych gazet. Notatnik taki
ułatwia pracę i umożliwia przygotowanie na czas odpowiedniego wyboru ilustracji
do wykorzystania.
Posegregowane zdjęcia przechowujemy w oznaczonych sygnaturą i napisami koper
tach, które z kolei są umieszczone w trwałych teczkach. Teczki te posiadają na
grzbietach numerację według układu dziesiętnego, dostosowanego do potrzeb dzien
ników i tygodnika, które obsługujemy oraz napisy kopert, jakie się w nich znajdują.
Podajemy dla przykładu naszą grupę V, obejmującą całość gospodarki morskiej:
V. GOSPODARKA MORSKA
V—A Porty — stocznie — statki
A-l. Port Szczecin — widoki — zdjęcia charakterystyczne — statki obce w porcie.
A-2. Porty morskie : Gdańsk, Gdynia:, Kołobrzeg.
A-3. Stocznie: a) im. A. Warskiego w Szczecinie; b) CBKO (Stocznia Remontowa); c) Stocznie:
Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Darłowo,.
A-4. Statki handlowe — według alfabetu (mamy kilka teczek. Każdy statek w różnych wer
sjach w osobnej kopercie. Umożliwia to wyszukanie kilku różnych statków dosłownie w ciągu
minuty — dopisek wyjaśniający).
V—В Rybołówstwo — Polska — Zagranica
B-l. Rybołówstwo morskie i słodkowodne — wędkarstwo.
B-2. Porty rybackie — różne zdjęcia charakterystyczne.
B-3. Statki rybackie.
V—С Gospodarka rzeczna
C-l. Gospodarka rzeczna — stocznie rzeczne — barki.
C-2. Motorówki — holowniki — lodiołamacze — pogłębiarkl, poduszkowce, wodoloty.
C-3. Statki spacerowe — biała flaga wg alfabetu, hydrobusy.
C-4. Żeglarstwo: a. jachty — żaglówki; b. przystanie — ośrodki żeglarskie, o. stocznie jachtowe.
V—D Komunikacja morska
D-i. Statki pasażerskie.
D-2. Wnętrza statków.
V—E Różne zdjęcia morskie
E-l. Marynarze, kapitanowie, piloci.
E-2. Praca na statku.
E-3. Nurkowie — batyskafy.
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E-4. Ratownictwo.
E-5. Zdjęcia charakterystyczne — bandery — sygnalizacja itp.
V—F Szkolnictwo morskie
F-l. Szkoły morskie.
F-2. Statki szkoleniowe — modele statków:
V—G Flota zagraniczna
G-l. Kraje Demokracji Ludowej.
G-2. Europa.
G-3. Kraje pozaeuropejskie.

Księgozbiór
Przed trzema laty mieliśmy 2303 pozycje, obecnie — o 1136 książek więcej (3439).
Zakupy dostosowujemy i uzależniamy od zapotrzebowania redakcji. Ilość powieści
w naszym księgozbiorze nie przekracza 10 procent i te granice są — naszym zda
niem — zupełnie wystarczające, bo przecież między redakcyjny księgozbiór jest spe
cjalistyczny. Gromadzimy wydawnictwa encyklopedyczne, informacyjne, słowniki
polskie, obcojęzyczne. Poza tym książki o tematyce społeczno-politycznej i gospodar
czej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień niemieckich, krajów skandynaw
skich, nadbałtyckich, afrykańskich. Mamy m. in. także znaczną ilość wartościowych
druków historycznych, wśród nich jest np. Kurier Warszawski z 1835 i zszywka hamburskiego tygodnika ilustrowanego Welt in Bild. Ta ostatnia przeleżała gdzieś szczęśli
wie 50 lat i jest jeszcze doskonale zachowana. Stanowi bardzo cenny dokument z prze
biegu walk na różnych frontach pierwszej wojny światowej. Są to same tylko zdjęcia
fotoreporterów, wykonywane w warunkach polowych. Napisy objaśniające w 8 języ
kach, m. in. i polskim. Tego rodzaju pozycje zawdzięczamy dobrej współpracy z księ
garzami, którzy na ogół orientują się co jest nam potrzebne i czego poszukujemy.
Od czasu do czasu otrzymujemy z redakcji książki nadesłane przez wydawców do
zrecenzowania. Są to jednak pozycje, których nie wpisujemy do księgi inwentarzo
wej, gdyż zazwyczaj nie mają one wartości użytkowej dla dziennikarzy. Książki te
odkładamy i sporadycznie będziemy oddawać bezpłatnie szkołom, względnie wyższym
uczelniom technicznym. Obowiązuje przy tym zwyczajowe prawo — o którym godzi
się pamiętać — że zrecenzowana książka przechodzi na własność osoby, która pisała
recenzję. Prawo to stosuje się również do tych dziennikarzy, którzy zakupują z wła
snych funduszów nowe wydawnictwa do zrecenzowania. Rachunek za takie książki,
wystawiony na redakcję, pokrywa wydawnictwo i zwraca pieniądze autorowi, gdy
recenzja ukaże się w gazecie.
Spośród 64 abonentów naszego księgozbioru 38 jest dziennikarzami. Niektórzy
z nich chętnie doradzają, co chcieliby jeszcze widzieć na naszych półkach. Są to dla
nas cenne sygnały. Inni koledzy proszą o porady, co mogliby od nas otrzymać do opra
cowania określonego tematu. Tym ostatnim doradzamy i jednocześnie pokazujemy
szczególnie cenne pozycje przechowywane pod specjalną opieką, gdyż nie są one już
do odkupienia czy zastąpienia.
Ze względu na dużą wartość dokumentalną nie wszystkie pozycje wypożyczamy
poza obręb naszych pomieszczeń. Obowiązuje nas jak i każdego czytelnika regulamin,
który m. in. określa, że książki naukowe i popularno-naukowe można wypożyczać
na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Czas wypożyczania można przedłużyć, o ile
nie ma zapotrzebowania na tę książkę ze strony innych czytelników. Z wszystkich wy
dawnictw encyklopedycznych, informatorów, kalendarzy, roczników statystycznych,
poradników, słowników, albumów, „Dokumentacji Prasowej", starodruków, czasopism
przedwojennych, takich jak Na Szerokim Świecie, Świat, Morze, Wiarus, Tygodnik
Ilustrowany — korzystać można tylko na miejscu, w Międzyredakcyjnym Dziale Do
kumentacji i Informacji Prasowej. Wypożyczane czasopisma bieżące —• polskie i ob
cojęzyczne — wpisuje się do kontrolnego brulionu. Polskie czasopisma ilustrowane
jak np. Przekrój, Dookoła Świata itp. wolno wypożyczać tylko na jedna dobę, obco
języczne do 5 dni.
Wycinki

prasowe

Osobny problem stanowią wycinki prasowe. Obserwacje wykazały, że gromadzone
w byłym archiwum Głosu wycinki nie były przez nikogo wykorzystywane. Przepro
wadzone na ten temat rozmowy z dziennikarzami utwierdziły nas w przekonaniu, że
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należy wprowadzić zmiany w tym dziale i dostosować go do potrzeb bieżących re
dakcji.
Na życzenie redaktorów naczelnych, zaprenumerowaliśmy w Biurze Wycinków
„Glob" dla Kuriera Szczecińskiego hasło „Szczecin", natomiast dla Głosu Szczeciń
skiego 3 hasła: 1. „Ziemie Zachodnie" — obejmujące tematykę zagadnienia gospo
darcze, naukę i kulturę, problemy demograficzne i przedmiot polityki zagranicznej;
2. „Duże afery i procesy w kraju i za granicą" w formie informacji i reportaży oraz
3. „Wywiady ze znanymi ludźmi" — politykami, naukowcami, działaczami społecz
nymi.
Zaczęło do nas napływać mnóstwo wycinków. Konieczna stała się gruntowna se
lekcja. Pozostawialiśmy w teczkach, układanych systemem dziesiętnym, do lOVo wy
cinków. Reszta szła do kosza. W przytłaczającej większości wycinki pochodziły z lo
kalnych gazet, wychodzących na Ziemiach Zachodnich. W każdej kopercie „Globu"
była poszatkowana wzdłuż i wszerz Trybuna Opolska, Gazeta Zielonogórska, Głos
Wybrzeża, Głos Koszaliński, Gazeta Robotnicza. Teczki z wycinkami pęczniały tak
bardzo, że przystąpiliśmy do ponownej selekcji, już posegregowanych i nagromadzo
nych materiałów. Zrezygnowaliśmy z dwóch haseł: „Ziemie Zachodnie" oraz „Afery
i procesy". Prenumerując hasła nie zaniechaliśmy prób wycinkowych (na wyczucie)
we własnym zakresie. I te okazały się najbardziej potrzebne w codziennej pracy.
Kompletujemy wycinki przede wszystkim z gazet szczecińskich. Tematyka doty
czy zagadnień politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych woj. Szczep
ańskiego. Poza tym kompletujemy wycinki z materiałami o sąsiedzkim współżyciu
z NRD. W autorskich teczkach zbieramy materiały publicystyczne własnych dzienni
karzy. Kompletujemy także z mutacji terenowej Głosu Szczecińskiego wszystkie in
formacje dla terenu i układamy je powiatami. Jest to duża pomoc dla dziennikarzy
opracowujących kolumny terenowe. Była to również pomoc w kampanii przedwy
borczej dla dziennikarzy opracowujących broszury i inne druki propagandowe. Wy
cinki nasze mają zastosowanie w ocenach szczecińskiej prasy, dokonywanej spora
dycznie przez egzekutywę Komitetu Wojewódzkiego Partii. W ostatnich miesiącach
przystąpiliśmy do kompletowania w teczkach autorskich nie tylko artykułów publi
cystycznych, lecz także ważniejszych informacji z różnych dziedzin życia. I to zdaje
u nas egzamin, gdyż umożliwia dostarczanie — na ogół sprawnie i szybko — potrzeb
nych informacji dziennikarzom.
W styczniu 1965 r. otrzymaliśmy zaplanowane urządzenie do dwóch pokoi. Nowe,
jasne szafy i regały umożliwiły nam właściwe rozmieszczenie nagromadzonych ma
teriałów i zapewniły odpowiednie warunki pracy. Trzeci pokój wymaga jeszcze mo
dernizacji, nastąpi to jednak, podobnie jak z poprzednimi, po upływie pewnego czasu.
W nowych urządzeniach mamy zarezerwowane miejsca na książki, fotografie, dzien
niki, czasopisma i inne druki. Rezerwy te będziemy planowo wykorzystywać.
Przed powodzią druków zabezpieczamy się —• jak dotychczas — na ogół skutecznie.
Przeprowadzamy codziennie gruntowne selekcje napływających materiałów. Pozo
stawiamy jedynie tylko to, co jest potrzebne i co może się przydać — na podstawie
doświadczenia — dziennikarzom.
W potocznej mowie określa się naszą placówkę mianem „archiwum" i trudno się
temu dziwić, bo nazwa „Międzyredakcyjny Dział Dokumentacji i Informacji Praso
wej" jest za długa. W rzeczywistości z nazwą „archiwum" niewiele jednak mamy
wspólnego, bo pod tym pojęciem rozumie się instytucję, powołaną do zabezpieczania,
gromadzenia, porządkowania, konserwacji, przechowywania i udostępniania akt, któ
re utraciły już swą pierwotną użyteczność i uznane zostały za zbędne w warunkach
zakładu pracy, a zasługują na zachowanie. Z kolei archiwum zakładowe — to organ
przeznaczony do przechowywania rejestratury danego urzędu lub instytucji, czyli akt
wycofanych z bieżącego użytku, ale niekiedy jeszcze potrzebnych, a tym samym nie
dostatecznie jeszcze dojrzałych do przeniesienia do archiwum. Takie archiwum zakła
dowe istnieje w Szczecińskim Wydawnictwie Prasowym, ale Międzyredakcyjny Dział
Dokumentacji i Informacji Prasowej nie ma z nim nic wspólnego.
Słusznie zaznaczył Stanisław Peters w artykule „Zadania i organizacja archiwum
prasowego" (Prasa Współczesna i Dawna, nr 1/58), że jeśli organizacja pracy w redakcji
ma być coraz sprawniejsza, należy opracowywać własne metody dla archiwum, za
łożeń takich bowiem nie da się wymyśleć, określić czy też ustalić dla wszystkich
dzienników. Założenia takie trzeba oprzeć na doświadczeniach własnych, dostosowa
nych do potrzeb dzienników. Trzeba odrzucać wszystko to, co niewłaściwe, lub nie
potrzebne, a przyjmować tylko takie metody, które zdają egzamin życia. Gdybyśmy
zastosowali w naszej pracy doświadczenia, zalecenia czy też nakazy obowiązujące
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w placówkach archiwalnych — przekreślilibyśmy z miejsca celowość naszej pracy.
Ugrzęźlibyśmy — przy codziennym nawale materiałów — w gęstwinie spraw przygotowawczo-pomocniczych, co zdecydowanie wpłynęłoby niekorzystnie na obsługę re
dakcji, nie byłoby bowiem na to czasu. Naszym zadaniem jest szybka i sprawna obsłu
ga dziennikarzy. Przejawia się to w różnych formach. M. in. od dwóch lat wzboga
camy specjalne zszywki gazetowe z ozdobnymi kolumnami dzienników, które się
ukazują w całym kraju, z okazji świąt, jubileuszów, bądź innych okazji. Jest to rzecz
drobna, ale pomocna przy redagowaniu gazet własnych, bo poddaje nową koncep
cję układu graficznego dziennika.
Zastanawialiśmy się, czy przy „główkach" winny być życiorysy i doszliśmy do
wniosku, że o ile zapotrzebowanie na fotograficzne „główki" należy do codziennej
praktyki redakcji dzienników, o tyle zapotrzebowania życiorysów są już bardziej
przypadkowe i sporadyczne. Aby uczynić zadość i tym ostatnim wymaganiom kom
pletujemy w segregatorach wycinki prasowe sylwetek, czy „główek" wraz z życio
rysami i wywiadami. Dlatego też prenumerujemy w „Globie" hasło — „Wywiady ze
znanymi ludźmi". Oczywiście uzupełniamy je, w granicach możliwości, wycinkami
własnymi z prasy zagranicznej.
Wysoką rangę zdobyła już sobie w prasie dobra fotografia. Redakcje poświęcają
jej coraz więcej uwagi. I w tym zakresie, prócz zdjęć CAF-u, duża rola przypada
własnym fotoreporterom. Mają oni przenosić na łamy dziennika bogactwo życia wła
snego województwa. Chcemy, aby fotografie w naszych wspólnych zbiorach odpo
wiadały poziomowi eksponatów jakie oglądaliśmy na ogólnopolskiej wystawie foto
grafii prasowej, zorganizowanej w Szczecinie, w kwietniu 1965 z okazji obchodów
20 rocznicy wyzwolenia Ziem Zachodnich.
Trzyletnia praktyka wykazała, że możliwa jest wspólna fototeka dla dwóch dzien
ników i tygodnika i na tym tle nie ma żadnych nieporozumień. Być może w przy
szłości stanie się aktualna sprawa zorganizowania dla fotoreporterów laboratorium
fotograficznego przy Międzyredakcyjnym Dziale Dokumentacji i Informacji Praso
wej. Czy tak będzie — trudno przewidzieć, ale warto ten temat przedyskutować, ma
jąc na uwadze, że fotografia prasowa jest niejako odrębną dyscypliną plastyczną
i rządzi się osobnymi prawami.
Na zakończenie chciałbym się jeszcze podzielić informacją jak w praktyce realizu
jemy bieżącą obsługę dzienników i tygodnika.
Obecna obsada personalna Międzyredakcyjnego Działu Dokumentacji i Informa
cji Prasowej składa się z dwóch pracowników umysłowych, w tym — jeden dzien
nikarz z ukończoną Wyższą Szkołą Dziennikarską w Warszawie i z 30-letnim sta
żem zawodowym — na stanowisku kierownika. Jako drugi — starszy referent z ukoń
czoną szkołą średnią i studiujący zaocznie filologię na Uniwersytecie Poznańskim.
Mamy jeszcze pół etatu do wykorzystania. Będzie to pracownik, który zajmie się
rozdziałem prasy dla poszczególnych redakcji i dziennikarzy oraz układaniem ma
teriałów przeznaczonych na przechowywanie. W chwili obecnej funkcję tę wykonuje
starszy referent, do którego obowiązków należy zasadniczo cała fototeka. Pozostałe
prace wykonuje kierownik.
Praca w archiwum rozpoczyna się o godz. 8 i trwa do godz. 17. Oczywiście jest to
rzecz umowna, gdyż archiwum musi się zawsze dostosować do wymogów redakcji.
Redakcja nocna Głosu Szczecińskiego, z siedzibą w drukarni, odległej od szczeciń
skiego „Domu Prasy" — ok. 3 km — ma do własnej dyspozycji podręczny księgozbiór
i ranna redakcja popołudniowego Kuriera Szczecińskiego, również z siedzibą w dru
karni, posiada podobny, dostosowany do jej potrzeb. Cynkografia w Szczecińskich
Zakładach Graficznych przyjmuje zlecenia od redakcji do godziny 13. W wyjątko
wych wypadkach godziny te są przesuwane na później. I te okoliczności powodują, że
większość pracy w obydwu szczecińskich dziennikach przypada na dzień, a praca
w redakcjach nocnych koncentruje się głównie na depeszach, napływających daleko
pisem i na nasłuchu radiowym.
Współpraca między redakcjami i archiwum musi być oparta na zaufaniu dzien
nikarzy do naszej pracy. W tym zakresie notujemy już, w porównaniu z tym jak
było na początku, znaczną poprawę. Zaciera się podejrzliwość, że w archiwum giną
materiały, bądź też trudno je odnaleźć. To raczej zdarza się, że z drukarni nie wra
cają do nas wszystkie zdjęcia. Przeprowadzamy systematyczną kontrolę tego, co się
ukazuje w dziennikach, z tym, co otrzymujemy do przechowania. Ponieważ adnotacje
nasze w zeszytach redakcyjnych do redaktorów technicznych w drukarniach nie zaw
sze odnoszą pożądany skutek, zastosowaliśmy metodę przechowywania w fototece wy6 — Zeszyty Prasoznawcze
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cinków wartościowych i ciekawych zdjęć z własnych gazet. Wycinki te potwierdzają,
że nie wszystkie fotografie powracają do nas.
Na koniec dwa przykłady z codziennej pracy:
Na wiadomość o śmierci Wandy Wasilewskiej (była godzina 15.25) sekretariat re
dakcji Głosu'Szczecińskiego
zażądał od nas fotografii zmarłej. Fotografię tę dorę
czyliśmy bezwłocznie, dołączając do niej także książkę Anny Milskiej „Pisarze polscy",
gdzie był zamieszczony życiorys Wasilewskiej. Z życiorysu tego Głos nie skorzystał,
gdyż usługę naszą wyręczył materiał agencyjny.
Drugi przykład. W związku z wizytą premiera J. Cyrankiewicza w Paryżu 7 Głos
Tygodnia domagał się od nas dużego portretowego zdjęcia prezydenta de Gaulle'a.
Nie mieliśmy odpowiedniej fotografii. Przewertowaliśmy szybko zagraniczne czaso
pisma ilustrowane i w jednym z nich znaleźliśmy 2 piękne zdjęcia de Gaulle'a —
do wyboru. Wykorzystano z — podziękowaniem.
W takiej praktyce codziennej umacnia się zaufanie do naszej pracy. Dzięki temu
coraz pomyślniej układa się współpraca Międzyredakcyjnego Działu Dokumentacji
i Informacji Prasowej z redakcjami. Jest to jednocześnie dla nas zachętą w wyszu
kiwaniu dokumentalnych materiałów z różnych dziedzin.
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SYTUACJA PRAWNA I ORGANIZACYJNA ORTF>
W listopadzie 1921 r. we Francji rozpoczęto emisję regularnych programów radio
wych, wykorzystując w tym celu wieżę Eiffla. W 1923 r. ustawodawca określa mono
pol państwa w dziedzinie ,,nadawania i odbierania wszelkich sygnałów radioelek
trycznych". Rok 1935 jest świadkiem pierwszych kroków telewizji; samą jednak naz
wę ustalono dopiero w 1939 r. oficjalnym tekstem.
Od początku istnienia instytucji radia występowała potrzeba nadania mu statutu.
Ustawa z 27 VI 1964 oraz dekrety z lipca tegoż samego roku przyniosły rozwiązanie
problemów, które przez wiele poprzednich lat były przedmiotem licznych polemik:
statut ORTF, organizację ogólną, przepisy finansowe i płatnicze, statut personelu
i dziennikarzy, komitety programowe ORTF. Powstała ORTF — instytucja użytecz
ności publicznej, zabezpieczająca monopol emisji audycji radiowych i telewizyjnych.
W myśl założeń programowych winna ona wypełniać swą publiczną misję skutecznie
i bezstronnie, zaspokajać potrzeby społeczne i służyć nadrzędnym interesom narodu.
27 VI 1964 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę statutową ORTF. Upłynęło
38 lat od chwili, gdy w 1923 r. prezydent Poicaré oświadczył w Izbie Deputowanych:
Jest sprawą pilną nadać statut radiu.
Poniżej przedstawiamy pokrótce etapy rozwoju sytuacji administracyjnej radia
i telewizji francuskiej.
Kształtowanie

się form

organizacyjnych

Miesiąc później niż Wielka Brytania — jak wspomnieliśmy — w listopadzie 1921,
Francja rozpoczęła swe pierwsze emisje radiowe, oparte na informacjach rozpow
szechnianych z wieży Eiffla, będącej pod kontrolą wojskową. Od 1922 r. aż do 1926
funkcjonowały trzy prywatne radiostacje: „Radio-Paris", „Le Poste Parisien" i „Ra
dio-Toulouse", lecz już od 1923 r. działał nadajnik zastrzeżony dla radia państwowego,
wybudowany przez Wyższą Szkołę Łączności. 30 VI tego samego roku ustawowo spre
cyzowano monopol państwa w dziedzinie nadawania i odbierania wszelkich sygnałów
radioelektrycznych. Przewidziano jednak częściowe uchylenie tej ustawy dla pewnych
stacji prywatnych na okres lat sześciu (w 1926 г.).
W maju 1933 wprowadzono 50 franków opłaty za używanie odbiorników radio
wych, równocześnie radiostacje państwowe zaniechały wszelkiej działalności ko
mercyjnej. Opłaty radiowe stanowiły dochód blisko 70 min franków, zaś całkowite
wydatki nie sięgały nawet 50 min.
W latach 1933—1939 liczba radioodbiorników wzrosła z 1.367.715 do 5.219.661. Do
chody pod koniec tego okresu wzrosły do ponad 260 min franków, zaś koszty do
215 min.
W roku 1935 telewizja znajdowała się w początkowym stadium działalności. W 1938
roku 25 kW nadajnik rozpoczął emisję 5 godzinnych programów codziennych. 1IX 1939
po raz pierwszy użyto określenia „telewizja".
Do końca 1938 r. dyrekcja radia francuskiego podlegała urzędnikowi PTT, następ
nie zaś bezpośrednio Służbie Informacyjnej przewodniczącego Rady Ministrów.
Radio narodowe (od 1939 do 1959)
Rozporządzenia z 29 VII i 1IX obdarzały radio francuskie autonomią admini
stracyjną i podporządkowywały dyrektora naczelnego prezesowi Rady Ministrów.
Administracja radia finansowana była z budżetu dodatkowego z wydzielonego para*) ORTF — Urząd do spraw Radia i Telewizji Francuskiej.
6*
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grafu. Ustawy z 1 X i 7 XI1942 r. zdefiniowały statut, który obowiązywał do lutego
1959: radio znajduje się pod zarządem państwowym, sprawowanym przez Radę Naj
wyższą i Radę Generalną.
Rozporządzenie z 8 XII 1945 zatwierdza założenia generalne statutu z 1942 r. Od
wyzwolenia RTF podlega bądź" prezydium Rady (od 6II1947 do 25 VIII 1951 i od
14 V1952 do 6 VII 1953), bądź ministerstwu informacji, lub sekretariatowi stanu do
spraw informacji (od 2 VIII 1951 do marca 1952, od VII 1953 do VI1954 i od II1956
do 1959) oraz raz jeden ministerstwu przemysłu i handlu (od VI1954 do 25 11956).
W tym czasie wydany został jedyny istotny dokument, który zastrzega, że statut
RTF pozostaje wyłączną domeną ustawodawcy (17 VIII 1948). Od tego momentu przed
stawiono parlamentowi 15 różnych projektów, które nigdy nie zostały przyjęte.
Rozporządzenie

z lutego 1959 r.

Rozporządzenie z 4 II1959 w 14 punktach modyfikuje statut RTF. W szczególności:
RTF podlega odtąd ministrowi informacji. Jest instytucją państwową o charakterze
przemysłowym i handlowym, dotowaną z oddzielnego budżetu. Dokumenty budżetowe
ustala komitet, następnie zatwierdzają je ministrowie informacji i finansów.
Kierownictwo sprawuje dyrektor generalny i jego zastępca oraz kierownicy mia
nowani dekretem Rady Ministrów. Oddzielny tekst winien określić przed 111960 r.
statut dla pozostałej części personelu.
Mimo otrzymania statutu prawnego RTF miała do rozwiązania liczne problemy;
szczególnie dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia oraz warunków pracy. Sprawy te
nie dość jasno sprecyzowane powodują wiele trudności wewnętrznych w łonie RTF.
W latach 1961—62 wielokrotnie przedstawiane były rozmaite propozycje w tej mierze,
nie zostały one jednak nigdy przyjęte, nie były nawet dyskutowane.
Od dwu z górą lat organa ministerstwa informacji opracowywały projekt statutu
dla ORTF, który po raz pierwszy został przedstawiony Zgromadzeniu Narodowemu
w dniu 26, 27 i 28 V 1964 г., skąd przeszedł do Senatu, który go rozpatrywał 11 i 12 VI
1964. Po dokonaniu pewnych poprawek statut został przyjęty 271 głosami przeciw
187 w dniu 27 VI 1964 r.
Statut

ORTF

Zbiór tekstów, z których składa się statut ORTF — to: ustawa z 27 VI1964 opu
blikowana w Dzienniku Urzędowym z 28 VI oraz 5 dekretów zatwierdzonych 22 VII
1964 r. (Dz. U. z 23 VII) dotyczących organizacji ogólnej, zasad finansowania i rozli
czania, statutu zatrudnionego personelu, statutu dziennikarskiego, wreszcie komitetu
programowego.
23 IV 1964 r. ministrowie informacji i finansów w imieniu prezesa Rady Ministrów
przedstawili Zgromadzeniu Narodowemu projekt ustawy o statucie ORTF. W ex
posé uzasadniającym powiedzieli oni, że monopol nadawania audycji powierzony
RTF stanowi służbę publiczną istotną dla życia narodowego. Instytucja obowiązana
do wykonywania tej funkcji musi pracować w warunkach skuteczności i bezstronności,
które zadośćuczynią potrzebom publicznym i nadrzędnym interesom narodu.
Rząd uznał za konieczną głęboką modyfikację istniejącej struktury urządzeń —
mimo reform dokonanych poprzednio w organizacji i programie. Przedstawiony pro
jekt ma na celu wyposażenie tworzonej instytucji w samodzielność przewidzianą już
w rozporządzeniu z 4 II1959 г., które przyznawało RTF uprawnienia wielkich przed
siębiorstw publicznych i wyłączało ją ze statutu służb administracyjnych, któremu
podlegała poprzednio.
Tekst ustawy zawierał następujące zasady:
a) urządzenia radiotelewizyjne przestają odtąd podlegać ministrowi informacji,
który zachowuje jedynie władzę opiekuńczą;
b) istnienie Rady Administracyjnej wyróżnia instytucję radia od pozostałych pań
stwowych służb administracyjnych. Bezsporny autorytet moralny owej Rady, który
winien gwarantować czystość intencji w wykonywaniu jej funkcji, zapewnia sam
statut;
c) ORTF podlega ekonomicznej i finansowej kontroli państwa. Funkcje kontrolne
wykonuje ministerstwo finansów i ministerstwo informacji, dotyczy to w szczegól
ności wykorzystywania wpływów finansowych od użytkowników.
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ORTF kierowana jest przez dyrektora generalnego, który ma do pomocy 2 zastęp
ców. Wszyscy oni mianowani są dekretem Rady Ministrów. W kompetencjach dyrek
tora generalnego leżą zarówno sprawy programowe jak i sprawy personelu oraz
funkcjonowania instytucji.
W konkluzji uzasadnienie projektu mówiło: „instytucja RTF jako przedsiębiorstwo
autonomiczne, zorganizowane na wzór wielkich przedsiębiorstw użyteczności publicz
nej, otrzymawszy swój statut pozwoli osobom odpowiedzialnym za jej właściwe funk
cjonowanie czynić dobrze w czystym klimacie oraz zaprowadzić ład tak jej potrzebny".
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Trybunał Konstytucyjny orzekł w decyzjach
podjętych 17 i 19 III 1964, co w zamierzonej reformie należy do dziedziny prawa, a co
określone być może regulaminem.
Prawo z 27 VI1964 r. składa się z 11 krótkich artykułów. Określają one Urząd
Radia i Telewizji Francuskiej jako instytucję publiczną o charakterze przemysłowym
i handlowym, spełniającą swą misję publiczną i narodową w celu zaspokojenia po
trzeb informacyjnych, kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych. Następnie precy
zuje ono, że ORTF jest administrowana przez Radę Administracyjną i kierowana
przez dyrektora naczelnego. ORTF poddana jest opiece ministra informacji, który
między innymi uprawnieniami zatwierdza budżet Urzędu i kontroluje sposób wyko
rzystywania jego dochodów.
Skład i rolę Rady Administracyjnej można określić w następujący sposób: Rada
składa się w połowie z członków-przedstawicieli państwa, w połowie z członków
przedstawicieli użytkowników, prasy pisanej, wybitnych specjalistów itp. Rada okre^
śla generalne linie działania instytucji, dyskutuje jej budżet i kontroluje jego wyko
rzystanie, czuwa nad jakoścą i moralnością programów, dba o rzetelność i obiekty
wizm publikowanych informacji, sprawdza czy główne kierunki myśli i wielkie prądy
opinii mogą być wyrażane za pośrednictwem Urzędu.
W dalszym ciągu sprecyzowane zostało, iż dyrektor generalny, mianowany dekre
tem Rady Ministrów, posiada jednego lub dwu zastępców (aktualnie dwóch) i jako
główny kierownik mianuje pracowników na wszystkie stanowiska, w tym również
na stanowiska kierownicze.
I wreszcie Urząd poddany zostaje kontroli ekonomicznej i finansowej państwa, tak
jak wszystkie przedsiębiorstwa państwowe. Obie Izby parlamentu zapewniły sobie
prawo udziału w tej kontroli. Chodzi tu o pewną innowację, która okazała się poży
teczna. W tym punkcie tekst ustawy mówi co następuje: minister informacji zobo
wiązany jest do zwoływania co najmniej raz na kwartał przedstawicieli obu izb
parlamentu (czterech deputowanych i dwóch senatorów), wśród których znajduje się
co najmniej po jednym przedstawicielu każdej komisji odpowiedzialnej za sprawy
kultury zarówno w Zgromadzeniu Narodowym jak i w Senacie. Co roku, z okazji
głosowania nad budżetem parlament, po wysłuchaniu sprawozdania członka komisji
finansowej Zgromadzenia Nar. i Senatu mających uprawnienia sprawozdawców nad
zwyczajnych, zatwierdza wysokość wpływów z tytułu prawa użytkowania odbiorników
radiowych i telewizyjnych. W rezultacie do projektu budżetu włączone zostają wpły
wy finansowe roku poprzedniego, szczegółowy preliminarz budżetowy na rok bieżący,
a także prowizoryczny budżet ORTF na rok następny.
W tym miejscu dodać warto, że sprawozdawca komisji finansów Zgromadzenia Na
rodowego Nungesser (UNR), przedstawiając z końcem 1964 r. budżet ORTF, zwrócił
uwagę, że Francja posiada dwukrotnie mniej odbiorników telewizyjnych niż NRF.
W związku z tym za wnioskował on obniżenie podatku od nabycia telewizorów i wy
powiedział się za wprowadzeniem do programów telewizyjnych reklamy płatnej. Jest
bowiem faktem, że w 1966 r. deficyt ORTF osiągnie 247 min franków wobec 140 min
w roku bieżącym. Ten swoisty rekord jest niewątpliwie w ogromnej mierze rezulta
tem wydatków inwestycyjnych. W każdym razie żadne rozsądne wyjście z impasu nie
zostało zaproponowane i deputowany Nungesser oświadczył w związku z powyższym,
iż byłaby pora, ażeby rząd poinformował, jak zamierza uleczyć tę chroniczną cho
robę budżetu ORTF.
Rada

Administracyjna

Pierwsze rozporządzenie wykonawcze do ustawy określającej statut ORTF, wydany
w lipcu 1964 dekret, dotyczył Rady Administracyjnej. Określał on przede wszystkim jej
skład. Szesnastoosobową Radę w połowie stanowią przedstawiciele państwa, dalej po
jednym przedstawicielu radiosłuchaczy i telewidzów, jeden przedstawiciel ORTF, je-
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den przedstawiciel prasy pisanej, w końcu czterech wybitnych fachowców. W dalszym
ciągu rozporządzenie precyzowało warunki desygnowania członków Rady. Artykuły
3 i 4 dotyczą wyborów i zakresu kompetencji przewodniczącego i wiceprzewodniczą
cego Rady, którzy wybierani są absolutną większością przez członków Rady. Na
stępnie rozporządzenie określa częstotliwość zebrań tego organu i precyzuje, że zwo
ływany on jest przez przewodniczącego, lub na życzenie 9 członków Rady. Obecność
co najmniej 9 członków Rady jest konieczna dla uznania ważności obrad. Członków
Rady obowiązuje tajemnica zawodowa. Dyrektor generalny ORTF uczestniczy w po
siedzeniach Rady z głosem doradczym i składa sprawozdanie ze swej działalności
w okresach rocznych.
Gospodarka finansowa i system rachunkowości

ORTF

Funkcjonowanie finansów i rachunkowości Urzędu określone jest odrębnym dekre
tem. ORTF podporządkowana jest równocześnie regulaminowi ogólnemu, który okre
śla system finansowy i księgowy uspołecznionych przedsiębiorstw użyteczności pub
licznej (dekret z 9 sierpnia 1953 r.) oraz kontroli ekonomicznej i finansowej państwa
przewidzianej w dekrecie z 26 maja 1955 r.
Dyrektor generalny reprezentuje Urząd wobec prawa i we wszystkich aktach po
stępowania cywilnego. Sprawuje on zarząd finansami Urzędu, jest ich głównym dys
ponentem, prowadzi ewidencję obowiązkowych płatności, śledzi tok, wystawiania zle
ceń inkasowych i zleceń wypłaty, określa wykorzystywanie funduszów przekraczają
cych potrzeby kasowe i sposób ulokowania rezerw.
Rada Administracyjna obraduje nad przewidywanym stanem wpływów i wydat
ków, rachunków finansowych, nad przeznaczeniem wyników, nad zmniejszeniem, lub
zwiększeniem udziałów finansowych i pożyczek. Wyłania ona spośród siebie komi
tet finansowy, który śledzi sposób zarządzania finansami urzędu.
I wreszcie główny księgowy, który z upoważnienia dyrektora generalnego kieruje
działem księgowości, mianowany jest zarządzeniem ministrów finansów i informacji.
Statut

personelu

Trzeci dekret dotyczy statutu mającego zastosowanie do niektórych pracowników
ORTF, (z wyjątkiem niektórych współpracowników, a w szczególności dziennikarzy,
muzyków, chórzystów i urzędników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin).
Ten tekst, dłuższy i bardziej szczegółowy od poprzednich, określa obowiązki personelu.
Są to po prostu obowiązki pracowników państwowych: tajemnica zawodowa, zakaz
(poza bardzo ograniczonymi wyjątkami) prywatnej działalności w celu osiągnięcia
zysku. Pracownicy ORTF nie powinni również mieć udziałów w przedsiębiorstwach
pozostających w stosunkach handlowych z Urzędem, co mogłoby poddać w wątpli
wość ich niezależność.
Wszystkie odkrycia i wynalazki, na które patent nosić może nazwisko autora, do
konane w ramach wykonywania obowiązków służbowych pracownika radia lub tele
wizji, należą prawnie do ORTF.
W zamian — wszyscy pracownicy mają prawo należeć do związku zawodowego'.
Personel reprezentowany jest w komisjach zakładowych, składających się z równej
liczby delegatów pracowników i pracodawcy, lub w poszczególnych radach, których
funkcjonowanie określone jest w sposób szczegółowy w tekście. Na koniec omawiany
dekret przewiduje jeszcze klasyfikację stanowisk, taryfikatorów płac, warunki przy
jęcia do pracy i awansu, procedurę dyscyplinarną, długość dnia pracy i urlopu, funk
cjonalną adaptację ustawodawstwa socjalnego oraz procedurę przejścia na rentę. Ma
my więc do czynienia ze statutem pracowniczym bardzo podobnym: do statutu urzęd
ników państwowych.
Statut dziennikarzy

ORTF

Dekret czwarty dotyczy specjalnie dziennikarzy ORTF. Przyznaje on im warunki
podobne do tych, jakie mają dziennikarze w ogóle. Dekret uwzględnia zwyczajowe
zasady jakimi rządzi się ten zawód. W szczególności załącznikiem do tekstu dekretu
jest karta obowiązków dziennikarza, ogłoszona przez krajowy związek zawodowy
dziennikarzy w lipcu 1918 r. a następnie przejrzana 15 stycznia 1938.
W omawianym statucie dziennikarzy dwie normy odgrywają zasadniczą rolę:
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1) poszanowanie demokratycznych zasad obiektywizmu i wolności słowa;
2) obowiązek pełnej informacji, uwzględniającej przekonania religijne, polityczne
i filozoficzne radiosłuchaczy i telewidzów, jak również oddźwięk szczególny w formie
informacji radiofonicznej i telewizyjnej zarówno na forum wewnętrznym jak i mię
dzynarodowym.
Zasady określone przez omawiany dekret i dotyczące obowiązków dziennikarzy,
klasyfikacji ich stanowisk, stawek wynagrodzeń, przyjmowania do pracy i awansu,
jak też sankcji dyscyplinarnych itp. podobne są bardzo do zasad obowiązujących
wszystkich pozostałych pracowników ORTF. Dyspozycje dekretu uwzględniają spe
cyficzne warunki w jakich dziennikarze ORTF wykonują powierzone im zadania.
Komitety

programów

Podczas gdy cztery poprzednie dekrety wydane zostały przez Radę Ministrów,
utworzenie przy przewodniczącym Rady Administracyjnej i przy dyrektorze general
nym komitetu programu radiowego i komitetu programu telewizyjnego dokonane zo
stało drogą zwykłego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.
Oba te komitety mają skład analogiczny:
8 członków rzeczywistych i 8 członków-zastępców, którzy reprezentują podstawowe
resorty służby publicznej: informacji, kultury, gospodarki, sprawiedliwości, spraw za
granicznych, spraw wewnętrznych, oświaty, zdrowia;
8 członków rzeczywistych i 8 członków-zastępców wybranych spośród osobistości
kompetentnych w zakresie zagadnień społecznych, rodzinnych, spraw młodzieżowych;
8 członków rzeczywistych i 8 zastępców członków mających szczególne kwalifika
cje w dziedzinie sztuki, literatury, nauk ścisłych itp.
Członków wspomnianych komitetów desygnuje ministerstwo informacji, ono rów
nież wyznacza przewodniczącego. Oba te ciała mają za zadanie, na życzenie przewod
niczącego Rady Administracyjnej lub dyrektora generalnego ORTF, przedstawić opi
nię o kompozycji i linii kierunkowej programu, a także o proporcjach między poszcze
gólnymi rodzajami audycji. Komitety mogą też przedstawiać wszelkie sugestie jakie
uznają za użyteczne, studiować utwory i program audycji, które są im przedstawione.
W wypadku, jeśli opinia komitetu jest negatywna, decyzja o realizacji konkretnego
punktu programu może być powzięta dopiero po ponownym zbadaniu projektu od
rzuconego przez komitet.
Realizacja
Po przedstawieniu ram organizacyjno-prawnych omówimy pokrótce bieżące reali
zacje ORTF:
W sierpniu 1964 r. we Francji zarejestrowanych było 15 min posiadaczy odbiorni
ków: 10 min odbiorników radiowych, 5 min odbiorników radiowych i telewizorów. Od
1963 r. Francja nadaje swe audycje w t r z e c h wielkich programach; czwarty uzy
skuje się dzięki rozdzielaniu przez France-Inter jej wieczornych programów na au
dycje specjalistyczne.
France-Inter
Program ten jest szczególnie przystosowany do ery tranzystorów, nadaje swe au
dycje z płyt, przerywając je co godzina dla nadania krótkich biuletynów informacyj
nych. Wieczorem program ten rozdziela swą emisję na część młodzieżową, kontynu
ując równocześnie nadawanie swego programu dziennego. Skądinąd czyni się stara
nia, ażeby stosować „regionalizację" pewnych audycji adresowanych do danych środo
wisk geograficznych.
France-Culture
Od początku swej działalności Radio Francuskie przeznaczało część swej działal
ności na rozpowszechnianie wartościowej muzyki oraz audycji kulturalnych (literac
kich, filozoficznych, naukowych i teatralnych), co jest specjalnością tego programu.
France-Musique
Zawdzięcza swe istnienie technice modulacji częstotliwości, która zapewnia wysoką
jakość odtwarzania dzieł muzycznych. Audytorium tego programu wzrasta powoli,
lecz ranga audycji jest wysoka i praktycznie swym zasięgiem obejmuje ona cały kraj.
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Telewizja
Francja była jednym z pionierów w dziedzinie telewizji. W 1953 r. liczba aparatów
telewizyjnych wynosiła 60 tys. 31 VII 1964 przekraczała już 5 min aparatów.
Od 18 IV 1964 r. etapami wprowadza się drugi program. W 1964 r. obsługiwał on
już jedną trzecią ludności i prawie połowę użytkowników telewizji, tzn. regiony:
Paryż, Lille, Lion, Marsylia, Saint-Etienne. W 1965 r. zasięgiem swym objąć ma
m. in. Cannes, Niceę, Strasbourg.
Na koniec wspomnieć wypada o wysiłkach podejmowanych przez ORTF, wspólnie
z ministerstwem spraw zagranicznych, w celu rozpowszechniania jej audycji za gra
nicą, szczególnie zaś w krajach posługujących się językiem francuskim, a które nie
dawno uzyskały niepodległość.
(Oprać. Th.)
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*»:
KORZENIOWSKI A., KORECKI L., SABOWSKI W., LUTOSTAŃSKI В.,
SARNECKI Z., REMBIELINSKI J., OPIOŁA T.

KORZENIOWSKI APOLLON NAŁĘCZ (1820—1869)
Publicysta i poeta ur. we wsi Honoratce k/Kijowa (21.11.1820). Studiował prawo
i orientalistykę na uniwersytecie w Petersburgu. Zadebiutował (1844) w Roczniku
Literackim, po czym nawiązał współpracę z czasopismami: Dzwon Literacki (1846),
Biblioteka Warszawska (1854), Gazeta Warszawska (1857), Gazeta Codzienna (1858),
Słowo (1859), Tygodnik Ilustrowany (1860). Pisma warszawskie (1859—1861) zasilał
stałymi korespondencjami „z Żytomierza" i „zza Bugu", poruszając w nich problemy
społeczne, ekonomiczne i artystyczne Podola i Wołynia. W Warszawie (1861) czołowy
działacz obozu Czerwonych został zesłany, za udział w przygotowaniu powstania, do
Wołogdy, a następnie Czernichowa. Po powrocie z niewoli podjął współpracę z Dzien
nikiem Literackim (1868) i wszedł w skład redakcji demokratycznego dziennika Kraj
w Krakowie (1869). Przekonań postępowych, bezkompromisowy, wywoływał artyku
łami i polemikami prasowymi burze, co nie leżało w interesie lękliwych redakcji,
a tym samym uniemożliwiało współpracę na dłuższy okres. Występował śmiało w obro
nie chłopów, napiętnował powstający kapitalizm. Zmarł 23 V 1869 w Krakowie pozo
stawiając jedynego syna. późniejszego znakomitego pisarza — Józefa Conrada. Nadto
ogłosił: Komedia (1854/5). Dla miłego grosza (1859), tłumaczenia dzieł Wiktora Hugo,
Chattertona Alfreda de Vigny, К. Dickensa, W. Shakespearea i in.
Ki aj 1869, nr 68, B u s z c z y ń s k i : Mało znany poeta, stanowisko jego przd ostatnim powsta
niem, wygnanie i śmierć Kraków 1870, B o b r o w s k i : Pamiętniki, Lwów 1900 I 361—365;
G. K o r b u t : Literatura Polska, Warszawa 1930, 536/7; R. T a b o r s k i : Apollo Korzeniowski,
Wrocław 1957; Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustr. t. 39/40, s. 83.

Czesław

Witkowski

KORECKI LEON (1808—1876), krypt. Lach. K.
Redaktor i adwokat. Studiował prawo we Lwowie (doktor praw), uczestniczył
w spiskach galicyjskich (Stowarzyszenie Ludu Polskiego); aresztowany 16.1.1842, po
wyjściu z więzienia pracował jako skryptor Biblioteki Ossolińskich (do 1851).
W 1848, po ogłoszeniu swobód konstytucyjnych, został redaktorem odpowiedzialnym
Dziennika Narodowego wydawanego we Lwowie (24.111—12.X.1848 — razem wy
szło 166 numerów). Redakcja mieściła się w mieszkaniu Koreckiego. W nr 5 Dzien
nika K. wyjaśnił jego kierunek i polityczne wyznanie, a od 9.IV udostępnił jego łamy
zarządzeniom i rozkazom dowództwa lwowskiej gwardii narodowej. Dziennik Naro
dowy, w myśl hasła „pisać dla dobra narodu", bronił haseł postępowych, traktował
o aktualnych kwestiach ekonomicznych, kulturalnych i społeczno-politycznych ze
*) Zgromadzone przez komitet redakcyjny „Słownika" działający w OBP w latach
1958—59. Zob. również Zeszyty Prasoznawcze nr 1—2, 4 z 1964 г., nr 1, 2, 3 z 1965 r.
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szczególnym uwzględnieniem kwestii ruskiej w Galicji, ten odcinek był domeną znaw
stwa K. i jemu poświęcał swe artykuły w Dzienniku Narodowym zmienionym ad
1.IX. 1848 na Gazetę Powszechną Polską, której redakcja mieściła się również w miesz
kaniu K. Po przeniesieniu się" do Krakowa K. zajmował się aż do końca życia wy
łącznie adwokaturą i opublikował kilka prac prawniczych. Pod kryptonimem Lach K.
ogłosił w Tygodniku Literackim (Poznań 1843 artykuł „Nieco o mowie". Zm. w Kra
kowie 9.IX.1876.
Czas 1876 nr 207; Stulecie Gazety Lwowskiej. T. I, s. 107, 123; WL Z a w a d z k i : Dziennikar
stwo w Galicji, Lw. 1878, s. 42, 61: J. K r a j e w s k i : Tajne związki polit, w Galicji, Lw. 1903,
s. 46 nn.; A. F i s c h e r : Zakład Naród. im. Ossol. Lw. 1927, s. 105.

Karol

Lewicki

SABOWSKI WŁADYSŁAW (1837—1888), pseudonimy: W. Błędowski, Wołody Skiba, Bolesław Bolesny, Omikron.
Studiował architekturę, z zamiłowania matematyk. Zaczął pracować jako urzęd
nik komory celnej. Debiutował felietonami w Gazecie Codziennej (1856), wydał tomik
poezji i przekładów „Ziarna i plewy" (1860). Redaktor tajnej Prawdy i współpracow
nik Strażnicy z ramienia czerwonych (1863). Musiał emigrować (Drezno, Genewa,
Paryż, Bruksela), skąd zasilał Niepodległość i Wytrwałość, w której bronił ideologii
lewicy Czerwonych. Od grudnia 1868 przebywał w Krakowie i był członkiem redakcji
Kraju do października 1869, gdzie pisywał o sprawach galicyjskich. Potem wydawał
ze St. Służewskim humorystyczny abecadlnik (19 nrów), założył krótkotrwały dzien
nik Kurier Krakowski (od stycznia do maja 1870), redagował dwutygodnik humory
styczny Coś (1871/72), dwutygodnik dla kobiet Dziennik Mód (1872—76) i dwutygodnik
Moda 1876. W okresie pobytu w Krakowie napisał 20 powieści, jedną komedię i parę
broszur (m. in. „Programy galicyjskie w kwestii rezolucji sejmowej" 1869). Talent
pisarski nie mniejszy od Bałuckiego, lecz blachy w treści. Z powieści wyróżniają się:
„Na paryskim bruku" (wznowienie 1955) i „Nad poziomy". W latach 1880—82 był
członkiem redakcji Gazety Lwowskiej. Od 1883 czł red. Kuriera Warszawskiego. Od
maja 1887 do śmierci — członek redakcji Kuriera Codziennego. Zm. nagle 19.III.1888.
Równie zdolny dziennikarz, jak literat. Typowy omnibus dziennikarski starej daty,
dający się wszędzie użyć do wypełnienia każdej rubryki. „Pracował z szybkością
maszyny parowej, nie męcząc się nigdy, zawsze w jednakowo dobrym usposobieniu,
mógłby i całe pismo zapełnić, gdyby o to chodziło". Politycznie zrazu radykał, z bie
giem lat umiarkowany demokrata liberalny. Mimo pracy dziennikarskiej, zostawił
dorobek zawierający 40 oddzielnych pozycji, w tym 25 powieści. Imponował ency
klopedyczną wiedzą, zwłaszcza przyrodniczą i techniczną. Niesłychana łatwość pisa
nia szła u niego w parze z pomysłowością w wyborze tematów i umiejętnością zain
teresowania każdego rodzaju czytelnika, dużym poczuciem humoru.
K o r b u t IV, 140—1; Biblioteka Warszawska 1888/11, s. 170—2; Kłosy 1838, nr 1187 (foto);
Książka jubileuszowa Kuriera Warszawskiego (1896), s. 180—1 i 677—8; K r a u s h a r A., Kartki
historyczne i literackie (1894), t. II, s. 162—5; S o k u l s k i J.: Prasa tajna w powstaniu stycz
niowym.

Czesław

Lechicki

LUTOSTArtSKI BOLESŁAW (1837—1890)
Rodem z Warszawy, Wybitny lekarz-balneolog, działacz Rządu Narodowego (1863)
na terenie Lwowa, polityk i publicysta. Do września 1869 członek redakcji Kraju.
Redaktor Przeglądu Lekarskiego 1870/72 i tygodnika Zdrojowiska 1873/74. Kiedy wła
dze austriackie zakazały mu wykonywania praktyki lekarskiej, gdyż nie nostryfikował
swego dyplomu w Austrii, Lutosławski odsunął się całkowicie na pewien czas od
pracy naukowej i fachowo lekarskiej, poświęcając się publicystyce. Od 1882 wchodził
w skład pierwszej redakcji Nowej Reformy i przez 6 lat był bardzo czynnym współ
pracownikiem pisma. Znany był z przekonań demokratycznych i postępowych. Uprą-
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wiał publicystykę o charakterze społecznym, zajmując się głównie sprawą podnie
sienia stanu zdrowotności i higieny ludności Galicji. W 1889 został pierwszym redak
torem Przewodnika Higienicznego. Zm. 20.11.1890 w Truskawcu jako dyrektor za
kładu zdrojowego.
Nowa Reforma 1890, nr 43; Czas 1890, nr 43; Przewodnik Higieniczny 1890, nr 3, s. 84—86;
A. W r z o s e k : Rzut oka na rozwój czasopiśmiennictwa lekarskiego polskiego, Kraków 1911,
s. 78, 81—82; Encyklop, Orgelbr. IX. 443.

Aniela

Kottówna

SARNECKLZYGMUNT (1837—1922)
Literat, tłumacz, krytyk, publicysta i dziennikarz. Ur. 20.XI we wsi Wołodki pod
Barem na Podolu. Gimnazjum realne ukończył w Warszawie, studiował w Sorbonie
i College de France w Paryżu. Debiutował jako pisarz w Gazecie Codziennej (1856).
Od 1863—66 przebywał we Włoszech i Francji. Podobno pełnił wówczas różne funk
cje polityczne i dyplomatyczne jako emisariusz Rządu Narodowego. Po upadku po
wstania, przesyłał z Francji korespondencje do różnych dzienników. Pisywał artykuły
rozmaitej treści, przeważnie o sztuce nowoczesnej polskiej i francuskiej, oraz O' teatrze
polskim i francuskim.
Po stracie majątku założył w Lublinie teatr, później objął dyrekcję teatru w Po
znaniu (1872/3). Stamtąd przeniósł się do Warszawy i był współpracownikiem Wieku
założonego przez K. Zalewskiego. Od 1876—81 redagował dziennik Echo. Następnie
przeniósł się do Krakowa i jesienią 1885 objął kierownictwo artystyczne teatru. Wraz
z Juliuszem Mien i Piotrem Stachiewiczem założył dwutygodnik ilustrowany Świat
i redagował go od 1888 do 1895. Skupił wokół tego wytwornego pisma najwybitniej
szych literatów i artystów ówczesnych z Konopnicką, Orzeszkową, Lenartowiczem,
Miriamem i Matejką na czele. W Świecie stawiali piewsze kroki artyści Młodej Pol
ski: Tetmajer, Rydel, Wyspiański, Mehoffer i Boy. Przez czterdzieści lat pisywał
recenzje i sprawozdania krytyczne do Gazety Lwowskiej, Nowej Reformy,
Tygodnika
Ilustrowanego, Kuriera Warszawskiego.
Napisał wiele powieści, komedii, nowel,
a także „Historię literatury francuskiej" i podręcznik savoir vivre (bezimiennie). Tłu
maczył wiele sztuk z dawnego i nowszego repertuaru dla scen polskich. Zmarł w domu
ubogich (Helelów) 10.1.1922. Pochowany w Krakowie.
F. H o e s i c k ;

Zygmunt Sarnecki (Wspomnienia pośmiertne, Kurjer Warszawski,

Józef

1922, nr 11.

Korpała

REMBIELINSKI JAN (1897—1948) pseud.: J. R.
Publicysta ur. w Warszawie, syn Antoniego, adwokata i Haliny z Golczów. Po ma
turze (1916), zapisał się na Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego, studiów
jednak nie ukończył, wciągnięty w wir życia politycznego i pracy publicystycznej,
której się całkowicie poświęcił. W 1919—1920 był redaktorem Głosu
Akademickiego,
organu Młodzieży Wszechpolskiej, jednocześnie pisywał do Liberum Veto Nowaczyńskiego. Związany ściśle ze Stronnictwem Narodowym, po kampanii 1920, w której
otrzymał Krzyż Walecznych, został współpracownikiem Gazety Warszawskiej i Ga
zety Porannej. W 1926—1936 był sekretarzem redakcji Myśli Narodowej (za red. Zyg
munta Wasilewskiego), gdzie często i śmiało występował przeciw polityce obozu Pił
sudskiego, pisał cięte artykuły społeczne i recenzje literackie. W 1930 ogłosił pamflet
polityczny „Dniepr i Wisła" z ostrą historyczną oceną wyprawy kijowskiej (1920). Nie
zadowolony z taktyki politycznej Dmowskiego, zerwał w 1935 ze Stronnictwem Na
rodowym i założył w Warszawie (wspólnie z S. Miłaszewskim) tyg. Podbipięta
(1936—1937). Od 1938 do lipca 1939 pisywał artykuły wstępne w Małym
Dzienniku.
Z nominacji został w 1938 senatorem (jako bezpartyjny). Druga wojna światowa za
skoczyła go w Ameryce Płdn. Po przebyciu kampanii w Armii Polskiej we Fran
cji, osiadł na emigracji w Londynie i tam przez kilka lat współpracował w czaso-
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piśmie katolickim Miecz Ducha, oraz ogłosił jedyną większą publikację książkową
„Dzieje Polski średniowiecznej" (1948), owoc paroletnich studiów w Bibliotece British
Museum. Zmarł 16.X.1948 w Londynie.
Piotr Grzegorczyk

OPIOŁA TADEUSZ (1887—1953)
Z rodziny nauczycielskiej w ziemi przeworskiej. Już w czasie studiów na Uniwer
sytecie Lwowskim (polonistyka) rozpoczął praktykę dziennikarską w Słowie Polskim,
która trwała do czerwca 1915, kiedy to z całą prawie redakcją uszedł do Rosji, gdzie
przebywał do 1919. W sierpniu tegoż roku wrócił do Lwowa i objął w Słowie Pol
skim stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, pełniąc równocześnie od 1920 funkcje
korespondenta warszawskiej Rzeczypospolitej. Przenosi się do Warszawy (1924) i tu
w ciągu tegoż roku zmienia trzykrotnie miejsce pracy. Po nabyciu
Rzeczypospolitej
przez W. Korfantego przeszedł wraz ze St. Strońskim do założonej przez niego Warsza
wianki, a pod koniec roku osiadł ostatecznie w Sosnowcu, obejmując redakcję miej
scowego pisma informacyjnego Iskra. Zmienił nazwę tego pisma na Kur jer Zachodni,
a dysponując dużym doświadczeniem zawodowym podniósł poziom dziennika i umoc
nił jego pozycję. Kiedy jednak w 1933 rosnący nacisk władz administracyjnych unie
możliwił mu niezależne redagowanie pisma, wrócił do Warszawy, pracując jako
korespondent Kurjera Zachodniego oraz członek redakcji Wieczoru
Warszawskiego
i IKC. W tym czasie wydał szereg reportaży ze Śląska Opolskiego i Litwy, jako jeden
z pierwszych pionierów reportażu w Polsce. W czasie wojny współpracował z prasą
podziemną. Po wyzwoleniu był do 1947 referentem kroniki krajowej w Gazecie Lu
dowej w Warszawie. Karierę dziennikarską zakończył jako archiwista i bibliotekarz
w Życiu Warszawy. Zmarł 12.X.1953. Był wybitnym i cenionym dziennikarzem o za
patrywaniach raczej prawicowych, ale nie związany z żadną partią polityczną. Pozastawił po sobie poza tym parę zbiorów nowel oraz pamiętniki, które dla historii prasy
stanowić będą niewątpliwie ciekawe źródło.
Informacje rodziny oraz dr Stefana U h m y.

Józef

Zieliński

R E C E N Z J E ,

OM Ó W I E N I A ,

PRASA XIX WIEKU

Marian T y r o w i c z : Z DZIEJÓW
POLSKICH RUCHÓW SPOŁECZ
NYCH W XIX WIEKU. Studia —
szkice — odczyty. Słowo wstępne
Czesława Wycecha. Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza. W-wa 1965.
Str. 250 — 3 nib.
Prasoznawcze spojrzenie na ostatnią pra
cę prof, dr Mariana Tyrowicza wydaje
się niełatwe, ale i wdzięczne zarazem. Jak
wskazuje podtytuł książki, jest to 12 od
dzielnych rozpraw, z których część autor
opublikował po raz pierwszy, część zaś
rozszerzył i źródłowo uzupełnił. Wszystkie
te studia łączy wspólna myśl tematycz
na — dotyczą polskich ruchów społecz
nych w epoce porozbiorowej na terenie
Galicji, Kongresówki, Śląska, Królewca
i ośrodków Wielkiej Emigracji.
Przedmowa od wydawcy, obszerny
wstęp pióra marszałka Cz. Wycecha pt.
„Czterdzieści lat pracy historycznej Ma
riana Tyrowicza" oraz dołączenie do
książki „Bibliografii prac naukowych Ma
riana Tyrowicza za lata 1925—1964"
w opracowaniu dr Wiesława Bieńkow
skiego — wszystko to wskazuje, iż przed
stawione tu rozprawy są jakimiś skrom
nymi, ale niezwykle cennymi wycinkami
z twórczych osiągnięć historyka i prasoznawcy, który na swym koncie notuje
ponad 570 pozycji bibliograficznych. W tej
sytuacji kolejne rozpatrywanie poszcze
gólnych rozpraw omawianej książki pod
kątem prasoznawczych zainteresowań,
zawęziłoby perspektywę historycznego
spojrzenia, doprowadziłoby do fragmen
tarycznego poszatkowania, a nawet do
niecelowego dublowania, gdyż np. szkic
pt. „Drogi radykalizmu społecznego ks.
Aleksandra Puławskiego" został już omó
wiony z prasoznawczego punktu widze
nia (recenzja Bolesława Ł o p u s z a ń 
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s k i e g o w Prasie Współczesnej i Daw
nej, 1953, nr 2).
Sumaryczne spojrzenie na lekturę
książki prof. Tyrowicza daje prasoznawcy szeroki horyzont rozwojowy naszego
dziennikarstwa, szczególnie na przestrze
ni 40 lat od ok. 1825 r. po 1866 г., а jeśli
chodzi o publicystykę to w odczycie pt.
„Koncepcja «demokracji ludowej»- w pu
blicystyce i życiu politycznym Polski po
rozbiorowej" aż po lata pierwszej niepo
dległości, kiedy to Bolesław Limanowski
w 1921 r. występował przeciw własności
prywatnej, rozwijając wcześniejsze spo
łeczne tezy publicystów tej miary, co Sta
nisław Worcell, Ludwik Krzywicki czy
Edward Abramowski. Tak więc, uwzględ
niając uściślone wyżej ramy czasowe stu
lecia polskiej publicystyki, mamy tu jej
przegląd od Franciszka Salezego Dmo
chowskiego,
obarczonego
ojcowskim
dziedzictwem
odważnej
działalności
oświeceniowej z Kuźnicą Kołłątaj owską
na czele.
To właśnie u Fr. S. Dmochowskiego
„terminował" jeden z najwybitniejszych
publicystów na emigracji — Jan Nepo
mucen Janowski, którego sylwetkę jako
„działacza i pisarza" szczególnie uwypu
klił M. Tyrowicz w specjalnym szkicu,
poświęconym tej niecodziennej osobisto
ści. Publicystyczny temperament Janow
skiego, który wystąpił na kilka lat przed
1830 r. w takich pismach jak Themis Pol
ska, Pamiętnik Warszawski, Gazeta Ko
respondenta czy Rozmaitości, objawił się
szczególnie po historycznej nocy 29 listo
pada 1830 r. Na łamach Kuriera Polskie
go spotkał się wówczas z odważnym pi
jarem — ks. Aleksandrem Puławskim,
z którym później bliżej się związał w ra
dykalnych organizacjach emigracyjnych.
Radykalna publicystyka Nowej Polski
czy Gazety Polskiej, kierowanej podczas
powstania przez Janowskiego, udział Po
laków w centralnej i prowincjonalnej
prasie opozycyjnej względem monarchii
francuskiej (La Tribune, Le National,
Journal de la propagande
démocratique
et des intérêts polonais, La Voix du Peu-
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ple, La Réforme czy La Démocratie Paci
fique), rola postępowych emigracyjnych
broszur i manifestów na czele z publicy
styką Pielgrzyma Polskiego,
Demokraty
Polskiego, Głosu Wolnego itp. — wszyst
ko to, w ujęciu autora książki, składa się
na plastyczny obraz zaangażowania się
prasy w wypadki lat 1830/1 i dzieje przy
gotowań emigracyjnych do planowanej
powszechnej rewolucji 1848 r.
Tematem trzech szkiców, zamieszczo
nych w omawianej książce, jest postać
ks. Piotra Ściegiennego. Te rozprawy
prof. Tyrowicza zrywają z legendą osnutą
wokół chłopskiego trybuna z Kielecczy
zny. Historyk prasy, czytający te szkice,
zwróci uwagę jak wielką rolę w urasta
niu sprzecznych sądów o Ściegiennym
odegrała ocena jego publicystycznych
wystąpień, jaką przyniosła ówczesna pra
sa krajowa i emigracyjna. W szeroko za
rysowanym tu ujęciu poznajemy całość
publicystycznej działalności ks. Ściegien
nego, znanego najczęściej jedynie jako
autora tzw. pospolicie „Złotej książeczki".
Sam Ściegienny w „Aforyzmach czyli rzu
conych myślach..." wysoką rangę wyzna
czał publicystyce Stanisława Staszica,
Stanisława Konarskiego czy Józefa Wy
bickiego, jako autorów prac, które potę
piały „uciemiężenie ludu wiejskiego".
Dla uzupełnienia obrazu prasy krajo
wej, już po rewolucyjnej fali ruchów
1830, 1846, 1848 i 1863 г., nie możemy po
minąć roli Czasu, który powstał jeszcze
w 1848 r. Charakterystyczny i typowy mo
ment dla polityki tego pisma autor szki
ców przedstawił nam przypominając sta
nowisko Czasu w 1866 r. Wtedy to Czas
poparł serwilistyczny pomysł galicyjskiej
arystokracji zaangażowania się w wojnę
z Prusami po stronie Austrii. Przypomnia
no tu kontrastowe stanowisko patriotycz
nie zaangażowanego ówczesnego polskie
go dziennikarstwa w głosach takich pu
blicystów jak Karol Widman czy Tadeusz
Romanowicz.
Przez zarysowany — jak wyżej już
wspomniałem — obraz polskiego dzienni
karstwa do 1866 r. dał autor tej książki
bogatą galerię — przeważnie postępo
wych — dziennikarzy od czasów Dmo
chowskiego poprzez m. in. Janowskiego,
Puławskiego, Goszczyńskiego, Lelewela,
Mickiewicza, Moraczewskiego po Romanowicza i Widmana.
Aparat przypisów, typowy dla solidne
go, naukowego warsztatu Mariana Tyro
wicza, uwzględnia często prasę dawną
i współczesną — szkoda więc, iż indeks
nie pomieścił również haseł z nazwami

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
pism, które tak licznie przewijają się
przez wszystkie rozprawy interesującego
także prasoznawcę tomu.
Tadeusz Z.

Bednarski

SKRYPT O REKLAMIE

Henryk K u r t a : ROLA I ZNACZE
NIE REKLAMY W ŚRODKACH IN
FORMACJI MASOWEJ, Wydawnic
twa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 1965, str. 138.
Współczesne życie gospodarcze z jego da
leko posuniętą specjalizacją produkcji
i wieloszczeblowym aparatem dystrybu
cyjnym jest nie do pomyślenia bez rekla
my, zwłaszcza bez reklamy prasowej.
Książka H. Kurty ma charakter skryp
tu, przeznaczonego dla studentów Stu
dium
Dziennikarskiego
Uniwersytetu
Warszawskiego. Zawiera obszerny wykład
historii, teorii i praktyki reklamy. Ten
skryptowy profil opracowania jest źró
dłem zarówno jego bezspornych wartości
(wszechstronność) jak i pewnych braków
zasadzających się przede wszystkim na —
nieuniknionej w tych warunkach — po
bieżności wywodu i
formułowanych
uogólnień.
Szczególnie wiele uwagi poświęca autor
przedstawieniu historycznie uwarunkowa
nych etapów rozwoju reklamy oraz socjalno-ekonomicznych funkcji, pełnionych
przez nią we współczesnym, wysoko roz
winiętym społeczeństwie burżuazyjnym
(rozdział I i II).
Reklama prasowa wykrystalizowała się
z form znacznie starszych od niej, takich
jak np. plakaty (afisze) czy ulotki. W każ
dym razie jest raczej dowiedzione, że —
historycznie rzecz biorąc — wiele gazet
zawdzięcza swe powstanie tzw. biurom
adresowym, wydającym najczęściej spe
cjalne „czasopisma ogłoszeniowe". Wyjąt
kowo intensywnych bodźców rozwojo
wych dostarczyła reklamie prasowej
pierwsza rewolucja przemysłowa w Euro
pie i Ameryce Północnej. Anonse ogłosze
niowe zaczynają wówczas pisać nawet
twórcy tej miary co Diderot czy Richard
Sheridan. Jednak etap zupełnie nowy, pod
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względem jakościowym, zaczyna się
w momencie narodzin tzw. taniej prasy,
za której ojca zwykło się uważać Emila
de Girardin, założyciela dziennika La
Presse. Od tej pory (druga połowa XIX
wieku) reklama, ta „pochodna gospodarki
towarowej", staje się nową, odrębną gałę
zią przemysłu kapitalistycznego; nowym,
szczególnie skutecznym narzędziem wiel
kiego kapitału w walce konkurencyjnej
o rynki zbytu. W niektórych tytułach pra
sy kapitalistycznej reklama zagarnia po
łowę i więcej objętości.
Rozmiary i dynamikę tego procesu naj
lepiej obrazuje wysokość kwot inwesto
wanych w ciągu ubiegłych stu lat z prze
znaczeniem na kampanie reklamowe.
O ile w roku 1865 w Stanach Zjednoczo
nych, w przeliczeniu na jednego miesz
kańca, wydatkowano na cele reklamy
0,22 doi. — o tyle w roku 1961 odpowied
ni wskaźnik wyniósł już 61 dolarów
(a więc około 250-krotny wzrost!). W jed
nym tylko roku 1962 świat kapitalistyczny
wyasygnował na cele reklamowe łączną
kwotę 18.484.000 tys. dolarów. Oczywiście
nieodłącznym towarzyszem tego niebywa
łego wzrostu jest zjawisko międzynarodo
wej koncentracji instytucji i kapitałów.
Dla przykładu: największa amerykańska
agencja reklamowa „J. Walter Thomp
son", zatrudniająca 6 tysięcy specjalistów
z różnych dziedzin, posiada filie w Wiel
kiej Brytanii, Francji, NRF i Włoszech,
a ponadto bezpośrednio lub pośrednio
kontroluje 54 mniejsze agencje na wszyst
kich bez mała kontynentach.
W następstwie stale wzrastającej roli
reklamy prasowej i w wyniku działania
obiektywnych praw ekonomicznych — ga
zety i czasopisma współczesnych państw
kapitalistycznych znalazły się w bezpo
średniej zależności od wpływowych kół
finansowych nie tylko pod względem go
spodarczym, ale i politycznym.
Kolejny, trzeci rozdział skryptu po
święca H. Kurta omówieniu roli reklamy
w systemie gospodarki socjalistycznej.
Niestety, ten fragment opracowania nale
ży uznać za nieco słabszy od poprzednich.
Autor nie wychodzi w zasadzie poza kla
syczne już stwierdzenie, że socjalistyczna
reklama prasowa, dopomagając handlowi
w możliwie najdoskonalszym zaspokoje
niu potrzeb nabywców, służy całemu spo
łeczeństwu. Szczególnie nieprzekonująco
wypadło omówienie mechanizmów, za
pewniających funkcjonowanie tego pra
wa. Na uwagę zasługują, stosunkowo
mniej u nas znane, informacje dotyczące
organizacji reklamy prasowej w Związku
Radzieckim.

Znaczna część rozdziału „Reklama
w Polsce" traktuje o działalności, zlikwi
dowanej już, Powszechnej Agencji Re
klamy RSW „Prasa". Autor przytacza tu
taj — jako przykład długofalowej, kon
kretnej polityki, mającej na celu podwyż
szenie jakości i skuteczności kampanii re
klamowych — pełny tekst umowy między
MHW i RSW „Prasa".
Ogólna ocena polskiej reklamy praso
wej nie wypada jednak korzystnie. Pod
stawowe braki, jeśli chodzi o znajomość
prawideł redagowania i łamania ogłoszeń
handlowych, nierespektowanie zasady od
powiedzialności redakcji za treść ogłosze
nia, „kryptoreklama" — oto tylko niektó
re z sygnalizowanych przez autora nie
domogów w tym zakresie, niedomogów
wynikających — jego zdaniem — przede
wszystkim z braku odpowiednio wyszko
lonych kadr dziennikarzy — specjalistów
reklamy.
W rozdziale dotyczącym „Niektórych
teoretycznych i praktycznych aspektów
współczesnej reklamy" — H. Kurta refe
ruje m. in. wyniki badań psycho-socjologicznych wykonanych w OBP przez
R. Dyoniziaka, A. Dzierżankę, St. Suchonia i Ż. Żarnecką.
Ściśle określony, dydaktyczny cel przy
świecający publikacji sprawia, że autor
koncentruje uwagę głównie na kwestiach
praktycznych, takich jak np. technika
organizowania i przeprowadzania praso
wych kampanii reklamowych (6 etapów
akcji reklamowej, wybór pisma, zlokali
zowanie reklamy wewnątrz pisma — stre
fy Starcha, testy psychooptyczne, etc).
Istotnym, z punktu widzenia podstawo
wego odbiorcy, walorem recenzowanej
książki jest szerokie wykorzystanie pol
skich źródeł, szczególnie — publikacji za
mieszczanych na łamach prasy specjali
stycznej tego typu co stały dodatek do
Biuletynu Zarządu Głównego RSW „Pra
sa" — „Rynek i Reklama" czy pismo Han
del Zagraniczny.
Ukazanie się tej książki na rynku księ
garskim należy powitać z prawdziwym
uznaniem, jako zapowiedź rychłych już
zmian w obrazie polskiej reklamy praso
wej. Gdyż — jak pisze autor — nauczanie
zasad reklamy w szkołach dziennikar
skich nie jest kwestią przypadku, lecz
z nieuchronną koniecznością
wynika
z faktu, że reklama stała się nieodłącz
nym atrybutem prasy światowej.
Marek Bur czy к
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zestawiony wykaz periodyków drukowa
nych w jęz. francuskim poza granicami
kraju. Oczywiście wykaz ten dotyczy
czasopism, których instytucje sprawcze
(międzynarodowe organizacje naukowe,
LA PRESSE FRANÇAISE. Guide gé techniczne, zawodowe, państwowe), uży
néral méthodique et alphabétique wają w publikacji wydawnictw języka
1965. Oprać, zbiorowe ośrodka infor francuskiego, ze względów propagando
macji bibliograficznej Hachette pod wych (znajdują się wśród nich periodyki
red. Maurice С r o u s 1 е'а. Paris Polskiej Akademii Nauk), a nie etnicz
nych (Szwajcaria, Kanada i in.).
1964, Librairie Hachette, s. 990.
Część systematyczna rozpada się na 4
1) prasa aktualna; 2) literacka
Librairie Hachette — znane w świecie irozdziały:
3) techniczna i zawodowa;
paryskie przedsiębiorstwo
księgarsko- 4) naukowa;
poświęcona wojsku i administracji pu
wydawnicze — jest również od bardzo blicznej
i zajmuje się tylko częścią pro
długiego czasu związane z rozpowszech dukcji wydawniczej.
informacje
nianiem prasy, a przy tym wydawcą frag (b. często opatrzone Zawiera
adno
mentarycznych katalogów prasowych — tacją) o 3.500 tytułach.obszerniejszą
Wydawca
nie
pre
tzw. répertoire alphabétique et analy cyzuje niestety zasad, na których oparto
tique. Wydany ostatnio katalog „La pre selekcję,
ale łatwo zauważyć, iż pominięto
sse française", inaugurujący nową serię tu informacje
o licznych, aż nazbyt licz
przewodników bibliograficznych Hachet- nych
periodykach adresowanych do ma
te'a, zawiera w zasadzie kompletną do łych grup
dotyczących wąskie
kumentację francuskiego ruchu wydaw go kręgu odbiorców,
zainteresowań, jak pisma za
niczego. W swej części alfabetycznej wy wodowe, związkowe
biuletyny stowa
mienia ok. 15 tys. tytułów. Podobną ilość rzyszeń *), a więc o iwydawnictwach
w
(14.449) — wg. stanu z 1962 r. — wy zasadzie nie nadających tonu francuskie
szczególnia ostatnia edycja „Annuaire mu rynkowi prasowo-wydawniczemu. Są
Statistique de la France".
to efemerydy na użytek wąskiego kręgu
„La presse française" jest przykładem odbiorców, w żadnym stopniu nie wypeł
dobrej roboty dokumentacyjno-bibliogra- niające podstawowych zadań i celów
ficznej i pod tym względem dodatnio wy czasopisma.
różnia się od innych wydawnictw prze
Dzięki pomocy cytowanego już wy
znaczonych dla potrzeb instytucji zajmu żej „Annuaire Statistique de la France
jących się kolportażem prasy. Krąg od 1964" możemy ustalić — w granicach du
biorców i czytelników katalogu jest roz żego prawdopodobieństwa — ich ilość
legły.
i nakłady roczne (dowód ich ewentualnie
Jak sam podtytuł wskazuje — wydaw znikomej reperkusji społecznej). Efeme
nictwo składa się z dwu oddzielnych, au ryd tych szukać musimy przede wszyst
tonomicznych części: a) systematycznej; kim w dwu grupach tematycznych (por.
op. cit., s. 346, tabl. 3):
b) alfabetycznej.
a) — publikacje parafialne o charak
Omówienie wydawnictwa rozpoczyna
my od pobieżnej charakterystyki części terze lokalnym (publications paroissiales
alfabetycznej „La presse française". Za de diffusion locale),
b) — biuletyn b. uczniów (d'anciens
wiera ona — jak stwierdziliśmy powy
żej — informacje o około 15 tysiącach ty élèves), b. kombatantów, stowarzyszeń
tułów i jest (jak można wnioskować i in.
Pisma, o których mowa wyżej, znaj
z konstrukcji opisu) przeznaczona przede
wszystkim dla potrzeb instytucji zainte dą się i w innych grupach, ale w wymie
resowanych rozpowszechnianiem prasy. nionych tu, jest ich najwięcej.
Warto podać, iż ilość periodyków wy
Opis, obok pełnego tytułu, zawiera nastę
pujące dane: adres redakcji, informację mienionych w punkcie a) — źródło, na
o częstotliwości ukazywania się, cenę które się tu powołujemy, ustala na 3.912
i — w wypadku omówienia periodyka w
części metodycznej — odsyłacze do od
*) Np. wydany przez Association pour la
powiedniego podrozdziału. Tu, obok dru
diffusion de la pensée française katalog prasy
gorzędnych periodyków francuskich, in francuskiej, przeznaczony dla czytelników za
i zawierający informacje o 1.523
teresujących mniejszy krąg odbiorców, granicznych
tytułach tak precyzuje podstawy przeprowa
zestawiono prasę wydawaną przez po dzonej selekcji: Ils ont donc été amenés à
szczególne grupy narodowe emigrantów écarter une grand nombre de revues de peti
te audience ou de trop grande spécialisation,
(w zasadzie periodyki te nie występują les
organes professionnels ou syndicaux et les
w części systematycznej). Osobno został Bulletins
d'Associations.
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(ich nakład roczny: 37.664 tys.) w tym
ukazujących się:
— 1 raz lub 2 i 3 razy tygodniowo —
132 (3.451 tys.);
— 2, 3 razy w miesiącu, lub w formie
miesięcznika — 3.530 (31.679 tys.); "
— dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki — 220 (2.334 tys.);
— inne — 30 (200 tys.).
Natomiast ilość periodyków wyszcze
gólnionych w punkcie b) „Annuaire Sta
tistique de la France 1964" ustala na 1.129
(ogólny nakład roczny: 41.122 tys. egz.),
z tym, iż najwięcej jest wśród nich perio
dyków ukazujących się:
— w formie 2-miesięczników, kwar
talników, półroczników — 704 (9.550 tys.
egz.)
— nieregularnie i sezonowo — 206 (785
tys. egz.); oraz w formie:
— miesięczników, dwutygodników i
dekadówek — 214 (24.162 tys. egz.).
W świetle powyższej refleksji, wykra
czającej poza ramy konwencjonalnej re
cenzji, możemy stwierdzić (choć ze zro
zumiałą dozą ostrożności), iż o obliczu
i sile potencjalnej francuskiego rynku
prasowo-wydawniczego decydują przede
wszystkim owe 3.500 tytułów wyszcze
gólnione w części metodycznej i podane
w przejrzystych grupach tematyczno-formalnych. Wśród pozostałej różnicy, sięga
jącej blisko 11 tys., nie znajdziemy zbyt
wiele tytułów, które determinowałyby
francuski rynek dziennikarsko-wydawniczy. Pamiętajmy, że wśród owej magicz
nej liczby 11 tys. tytułów, są pisma ob
cych grup narodowych i pisma wydawane
poza granicami Francji, a więc czynni
kami sprawczymi nie są francuskie in
stytucje, organizacje. Są wreszcie perio
dyki, które tylko z formalnego punktu
widzenia (ciągłość ukazywania się) zali
czane bywają do produkcji czasopiśmienniczej (biuletyny różnych towarzystw
i zamkniętych grup społecznych).
Reasumując powyższe rozważania mo
żemy stwierdzić, iż część systematyczna
omawianego tu katalogu jest wyczerpują
cym i dobrze zredagowanym przewodni
kiem w dziedzinie prasowej działalności
wydawniczej. Jest publikacją, która mo
że być wzorem dla innych firm wy
dawniczych. Ale i mamy uwagi krytyczne
pod adresem tego cennego i solidnego
opracowania
dokumentacyjno-bibliograficznego. Jedna z nich dotyczy braku in
deksów wydawców oraz instytucji spraw
czych. Być może, iż w koncepcji funkcjo
nalnej tego informatora jest to szczegół
drugorzędny. Dla prasoznawcy, poszuku
jącego źródeł do poznania struktury i me
chanizmu działalności wydawniczej —
7 — Zeszyty Prasoznawcze
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moment niezmiernie interesujący. Ale to
już marginesy rozważań.
Spróbujmy w tym miejscu w oparciu
o część systematyczną katalogu przedsta
wić charakterystykę francuskiego praso
wego ruchu wydawniczego. Najistotniej
sze elementy takiej charakterystyki znaj
dujemy w pierwszym rozdziale — „Aktu
alności" — w sumie 734 tytuły. Rozdział
ten z kolei rozpada się na kilka ade
kwatnych wydzielonych grup i podgrup.
Pierwszą grupę stanowi prasa aktu
alna (326 tytułów), w tym:
a) d z i e n n i k i — 114, w tym 101
pism
codziennych
prowincjonalnych.
Warto zauważyć, iż prawie 2/з departa
mentów posiada własne pisma codzien
ne (niektóre departamenty — po kilka).
Paryska prasa jest reprezentowana przez
13 dzienników typu polityczno-informacyjnego. Szereg innych pism codziennych
tego regionu, jako nie realizujących ce
lów pisma d' information generale zostało
ujętych w innych rozdziałach. Z zawar
tych w katalogu adnotacji wynika, iż naj
starszym dziennikiem Paryża jest Le Fi
garo, założony w 1826 (nakład 500 tys.
egz.), najwyższy zaś nakład posiada
France-Soir — 1.250.000 egz. Do najwięk
szych pism codziennych prowincjonalnych
należą :
— Ouest France (założony w 1944),
nakł.: 634.827 egz. Dziennik jest kolporto
wany w 12 departamentach i posiada 44
mutacje (éditions).
— Le Républicain Lorrain (1919) —
230 tys. egz.
— Le Provençal — 221.710 egz.;
b) t y g o d n i k i i m i e s i ę c z n i k i
(150): polityczne i literackie (62), literacko-artystyczne (18), humorystyczno-satyryczne (10), poświęcone widowiskom fil
mowym, radiu i telewizji (14), naukowe
(11), magazyny (35).
c) b i u l e t y n y
agencji
praso
wych, przeglądy polityczne, ekonomiczne
i finansowe — 52 tytuły, w tym 16 co
dziennych.
d) p e r i o d y k i poświęcone prasie —
10 tytułów (w tym 1 dziennik) 2 ).
•)Bulletin d'Informations de la Fédération
Internationale des Éditeurs de Journaux, et
Publications (kwartalnik); Bulletin de l'Union
Nationale des Éditeurs-Exportateurs
de Publi
cations Françaises
(miesięcznik wydawany
pod red. B. de Nork, założony w 1948 г., na
kład 2.000 egz.); Cahiers de la Presse Française
(miesięcznik); Correspondance de la Presse
(dziennik); Écho de la Presse et de la Publici
té (dekadówka); Études de Presse (kwartalnik);
Flash-Actualité (tygodnik); Journalisme (kwar
talnik); Panoramę da la Presse, de la Publi
cité et des Relations Publiques (miesięcznik);
Presse Scientifique (kwartalnik).
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Następne grupy odnoszą się do czaso
pism dotyczących:
— domu i życia rodzinnego — 71 ty
tułów;
— młodzieży (magazyny, czasopisma
dziecięce, poświęcone skautyzmowi) —
122 tyuły;
— mody — 49 tytułów;
— rozrywek, sportu, turystyki — 166
tytułów.
Dalsze rozdziały tej części zajmują się
czasopiśmiennictwem specjalnym. W roz
dziale drugim zestawiona została prasa
literacka i naukowa (literatura i sztu
ka — 374 tytuły, filozofia 49, religia —
114, wychowanie — 132, nauki polityczne,
ekonomiczne i społeczne — 183, prawo —
66, nauki matematyczne, fizyka, przyrod
nicze — 175, medycyna — 304), trzecim:
prasa techniczna i zawodowa — 890; w
czwartym — czasopisma odnoszące się do
problemów
administracji
publicznej
i wojska — 74 tytuły.
Jadwiga Piskozub
Sylwester
Dziki

REEDYCJA
KOŁOKOL GAZIETA A. I. HERCENA i N. P. OGARIOWA. Wolnaja Russkaja Tipografia. 1857—1867.
London—Żeniewa. Faksimilnoje izdanie. Izdatielstwo Akademii Nauk
ZSRR. Wypusk diesiatyj. Priłożenia:
„Pod Sud!" 1859—1862, „Obszczeje
Wiecze" 1862—1864. Wyd. „Nauka".
Moskwa 1964, s. 242 in 4°.
Z inicjatywy grupy badaczy sytuacji re
wolucyjnej w carskiej Rosji w latach
1850—1860, pracującej przy Instytucie Hi
storii Akademii Nauk ZSRR, podjęte zo
stało przez Akademię faksimilowe wyda
nie całkowitego kompletu (9 tomów-roczników) wszystkich numerów dwutygodni
ka Kółokoł, dodatków do niego (tom 10)
i spisu treści za lata 1857—1867, indeksów
nazwisk, książek, broszur, proklamacji,
odezw, periodyków rosyjskich i zagranicz
nych,
wymienionych
w
artykułach
(tom 11).
Omawiany tutaj tom 10 zawiera 2 czę
ści; w pierwszej (razem 110 stron) za
mieszczone jest 13 dodatków, które się
ukazywały w okresie 1.X.1859—22.IV.1862
pod tytułem „Pod Sud!" (Pod Sąd!), z naddrukiem w języku angielskim Supplement

to the Bell (Dodatek do Kołokola); druga
część zawiera (na 132 stronach) 29 dodat
ków, które wyszły w okresie 15.VII.1862—
15.VII.1864 pod tytułem „Obszczeje Wie
cze" (Ogólne zebranie ludowe) z takim
samym naddrukiem po angielsku i z pod
tytułem po rosyjsku „Pribawlenie к Kołokolu" (Dodatek do Kołokola).

Celem wydawania dodatku „Pod Sud!"
było publikowanie szczególnie jaskra
wych, popełnianych bezkarnie w Rosji
wypadków znęcania się nad chłopami
(obojga płci) przez ich właścicieli (było to
jeszcze przed zniesieniem poddaństwa
i uwłaszczeniem chłopów przez cara
Aleksandra II) oraz faktów naigrawania
się z obowiązujących ustaw przez urzęd
ników, policję i żandarmerię wszystkich
stopni. Demaskowana była w tym dodat
ku również działalność najwyższej instan
cji sądowej w carskiej Rosji, tj. senatu,
gdzie bez względu na okoliczności sprawy
przegrywali zawsze chłopi i mieszczanie,
a także urzędnicy niższych kategorii
w wypadkach, gdy mieli za przeciwników
dygnitarzy administracyjnych czy wojsko
wych. Wśród spraw, ogłoszonych w tych
dodatkach, figuruje niemało nadużyć
finansowych i wypadków łapownictwa
przy dostawach, budowach itp. I — rzecz
charakterystyczna — im wyższe stano
wiska zajmowali łapownicy, tym bielszy
mi się stawali w wyrokach sądowych. In
formacje o tych wszystkich faktach otrzy
mywała redakcja Kołokola z Rosji, bądź
od korespondentów własnych, bądź od
przygodnych. Trudne było, a czasami
wręcz niemożliwe sprawdzanie otrzymy
wanych wiadomości; toteż
redakcja
w myśl zasady „audiatur et altera pars"
drukowała również sprostowania nadcho
dzące czasem z kraju i naświetlające
w odmienny sposób fakty opublikowane
w piśmie. Czasem materiały były nadsy
łane anonimowo, ale w większości wypad
ków nazwiska i adresy korespondentów
znane były redakcji.
Nakład Kołokoła w jego najlepszych
latach (1860—1861) dochodził do 3000
egzemplarzy, co na ówczesne stosunki wy
dawnicze, dużą objętość pisma (przecięt
nie 15 arkuszy in 4°) i trudny przemyt
pisma z Anglii do Rosji było bardzo dużo.
Pismo potrafiło przenikać nawet do naj
dalszych zakątków Rosji (np. Zachodnia
Syberia).
Ogółem na 110 stronach dodatku „Pod
Sud!" opisane było 21 spraw, w których
jako poszkodowani występowali przeważ-
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nie chłopi, mieszczanie, kupcy i nieprzekupni urzędnicy niższych stopni; mieli
jednak za przeciwników właścicieli dóbr
ziemskich i licznych dygnitarzy państwo
wych, będących przeważnie też właścicie
lami majątków — toteż sprawy były z re
guły przegrane przez poszkodowanych.
Gdy zaś w wyjątkowych wypadkach wy
grywali sprawy w senacie, wyroki te nie
były respektowane przez dygnitarzy, któ
rzy potrafili dotrzeć bezpośrednio do cara
i otrzymać od niego decyzje, anulujące
prawomocne wyroki.
Wśród ludzi oddawanych pod sąd spo
łeczeństwa w dodatku „Pod Sud!" za po
pełnianie takich przestępstw, jak naduży
wanie władzy, oszustwo, łapownictwo,
udział w aferach pieniężnych, rozkradanie
mienia państwowego, niewykonywanie
prawomocnych wyroków senatu, a nawet
zabójstwo — spotykamy nazwiska mini
strów sprawiedliwości, skarbu i dóbr pań
stwowych, gubernatorów, szefów policji
i żandarmerii, admirałów, generałów i dy
gnitarzy z najbliższego otoczenia cara.
A trzeba jeszcze zaznaczyć, że właściciel
majątku był panem życia i śmierci swych
poddanych, mógł im wymierzać chłostę
lub osadzać w areszcie. Były wypadki
śmierci z powodu nadmiernej ilości rózeg
(a chłoście podlegały również kobiety),
lecz nie zdarzało się, aby właściciel był
za to karany administracyjnie lub sądow
nie: zawsze był winien wychłostany.

*
Zarówno na szpaltach Kolokola, jak
i w dodatku „Pod Sud!" nie rozlegał się
jednak bezpośredni głos gnębionych sta
roobrzędowców lub członków innych ob
rządków czy sekt prawosławia, ani też
gnębionego niższego duchowieństwa re
ligii panującej; nie było także słychać
w nim bezpośrednich skarg wieśniaków
na to wszystko, co cierpieli od władz
wszelkich kategorii. Zdając sobie sprawę
z tego braku, wydawcy Kolokola postano
wili wydawać nowy dodatek „Obszczeje
Wiecze", w którym zabrzmiałyby „wszyst
kie skargi, bóle, sprawy wiary i życiowe
potrzeby narodu". W odezwie pomieszczo
nej w numerze 1 „Obszczogo Wiecze" czy
tamy:
„Zapraszamy wszystkich: staroobrzędow
ców, kupców i rzemieślników,
włościan
i mieszczan, żołnierzy i wszystkich ludzi nie
szlacheckiego pochodzienia na to «Obszczeje
Wiecze». Niech nadsyłają swoje skargi, zgła
szają swoje myśli, potrzeby, nadzieje i prag
nienia. Wydawcy wydrukują wszystko co moż
liwe i pożyteczne i co będzie powiedziane
7*

w dobrej wierze nawet gdyby na skutek braku
wykształcenia napisane było z błędami; błędy
w listach łatwo poprawić, aby tylko treść była
chwalebna. Ale wydawcy zastrzegają sobie
prawo nie drukowania wątpliwych i niecelo
wych artykułów, względnie zamieszczenia obok
nich własnych opinii. Celem wydawców jest
łączyć wszystkich ludzi zdolnych i oddanych
narodowi, bez względu na stan i poziom ich
wykształoenia. Ten dodatkowy arkusz będzie
załączany nie do każdego numeru Kolokola,
lecz wtedy, gdy zbierze się dostateczna ilość
artykułów. Im większy udział będą brali lu
dzie rosyjscy w dostarczaniu materiałów, tym
częściej będzie się ukazywał dodatek «Obszcze
je Wiecze»'?.

Prawie całkowita treść dodatków „Ob
szczeje Wiecze" zawiera artykuły i listy
w sprawach prześladowań i gwałtów,
czynionych w Rosji nad staroobrzędow
cami i członkami innych obrządków
i sekt. Współwydawca Kolokola N. Ogariow, będąc sam staroobrzędowcem za
mieścił w dodatkach 20 artykułów po
święconych tym prześladowaniom, przyta
czając i analizując ustawy i ukazy car
skie, określające prawa staroobrzędowców
i wszelkiego rodzaju sekciarzy oraz wzy
wając ich do powoływania się na nie
w skargach, podawanych na bezprawne
postępowanie urzędników, policji i du
chowieństwa panującego wyznania.
Należy też podkreślić, że w dodatku
z 15.XII.1862 (nr 7) wydrukowane były
dwa listy „Komitetu Rosyjskich Oficerów
w Polsce" do W. Ks. Konstantego i do
oficerów wojsk rosyjskich kwaterujących
w Polsce. W pierwszym oficerowie rosyj
scy zapewniają, że nie chcą być zdrajcami
Rosji, ale też nie chcą być katami Polski,
której należy dać wolność i prawo samo
dzielnego rządzenia się, a w drugim —
deklarują Centralnemu Komitetowi Na
rodowemu w Warszawie, że nie chcą być
katami narodu polskiego i gotowi są przy
łączyć się do powstania, ponieważ wol
ność Polski jest ściśle związana z wolno
ścią Rosji, w której rządy nie są lepsze,
niż w Polsce. Oba te listy noszą datę 5
listopada 1862 r. Zaś po wybuchu powsta
nia w dodatkach ukazało się kilka listów
staroobrzędowców w Rosji, w których
autorzy manifestowali swoje współczu
cie dla powstańców i życzyli wskrzeszenia
niepodległej Polski.

*
Dwutygodnik Kolokol wraz z dodat
kami cieszył się wielkim autorytetem
wśród liberałów i lewicowców rosyjskich
jako jedyne pismo rosyjskie wychodzące
bez cenzury; pismo to było czytane rów
nież przez stronników reżimu carskiego,
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czego dowodzą niektóre listy otrzymywa
ne przez redakcję z Rosji.
O autorytecie Kołokoła świadczyły licz
ne listy. Tak np. gdy w numerze 49 uka
zała się wzmianka o zabójstwie urzędnika
Niekludowa w Irkucku, redakcja otrzy
mała po kilku tygodniach list z Syberii,
opisujący ze szczegółami to wydarzenie.
Na wstępie listu autor napisał:
„Umieszczenie tej wzmianki wskazuje, do
jakiego stopnia wszechwiedzący jest wasz Kołokoł, że nawet słuchy o przestępstwie, którego
sceną była daleka Syberia, nie zaginęły na tej
olbrzymiej, przeszło 7 tys. wiorst liczącej od
ległości, lecz doszły do waszego wrażliwego
ucha. Ten dowód waszej czujności jest pocie
chą dla cierpiącej połowy naszych obywateli
i powinien by choć w pewnym stopniu zdeto
nować wszystkich złodziei i gwałcicieli porząd
ku społecznego".

Gdy szczegółowy opis tego zabójstwa
zamieszczony został w dodatku „Pod
Sud!", redakcja otrzymała z Irkucka list,
w którym w zupełnie innym świetle
przedstawione zostało to wydarzenie.
W myśl swej zasady redakcja zamieściła
także ten list, zaopatrując go uwagą na
stępującej treśei: „Pozostawiamy naszym
czytelnikom rolę ławy przysięgłych, gdyż
mają przed sobą argumenty obu stron".
Materiały drukowane w dodatkach odzwierciadlają losy, obyczaje, stosunki
ekonomiczne, moralność i etykę wszyst
kich warstw narodu rosyjskiego w poło
wie XIX w., stanowią więc nieocenione,
autentyczne źródło dla historyków, eko
nomistów i socjologów.
Stanislaw

Garztecki

PRAWO PRASOWE W NRF
Rebmann-Ott-Storz:
DAS
BADEN — WÜRTTEMBERGISCHE
GESETZ ÜBER DIE PRESSE (Lan
despressegesetz), Kommentar.
Komentarz Rebmanna i współautorów
dotyczy prawa prasowego, wprowadzone
go w Badenii i Wirtembergii (NRF) dnia
1 lutego 1964 . Wydaje się, że czytelnika
polskiego interesować będzie nie tyle
sam — doskonały zresztą — komentarz,
ile komentowany tekst prawa prasowego,
które zasługuje na uwagę jako najnowsza
ustawa tego rodzaju.
Przemiana prasy z drukowanego dla
nielicznych osób świstka, zawierającego
mieszane informacje, w jedną z naj
większych potęg światowych, uzupełnie

nie jej przez kino, telewizję i radio na
kłada
na nią
poważne
obowiązki,
a zwłaszcza obowiązek mówienia prawdy,
obowiązek jawności pochodzenia (impressum), obowiązek sprostowania i na koniec
obowiązek unikania działań wchodzących
w konflikt z kodeksem karnym.
Otóż ustawa gwarantuje wolność prasy
w ramach Konstytucji NRF oraz opar
tych na niej ustaw, zakazując jednocześ
nie takich obowiązkowych organizacji
zawodowych, które miałyby prawo orze
kania w sprawach członków i poszczegól
nych dziennikarzy (§ 1). Równocześnie
ustawa zakazuje stosowania jakiegokol
wiek systemu koncesyjnego; uprawianie
działalności wydawniczej nie może pod
legać żadnym ograniczeniom administra
cyjnym (§ 2).
Zadaniem prasy jest służba społeczeń
stwu przez informowanie o wydarzeniach
budzących interes publiczny, komento
wanie tych wydarzeń oraz wszelkie spo
soby kształtowania opinii publicznej
(§ 3). Zadania te pojęte są bardzo szeroko
i mogą być w bardzo różny sposób inter
pretowane, gdyż propaganda, dobra lub
zła, nie musi bynajmniej posługiwać się
kłamliwym przedstawianiem faktów, lecz
może poprzestać na ich odpowiednim na
świetleniu. Ale inaczej chyba w sposób
ogólny tych zadań prasy opisać w ustawie
się nie da. Reszta zależy od właściwej
interpretacji przez samą prasę i czynniki,
które na nią wpływają.
Bardzo istotnymi przywilejem prasy
jest jej uprawnienie do otrzymywania
potrzebnych jej informacji od wszelkich
władz. Jedynym ograniczeniem tego upra
wnienia jest możliwość odmowy informa
cji w sprawach, które się toczą i których
bieg przez informację prasową mógłby
zostać narażony na szkodę, w sprawach
stanowiących tajemnicę państwową, w
sprawach, w których poważny interes pu
bliczny lub prywatny byłby narażony na
szkodę oraz w sprawach, których żądana
informacja przekraczałaby rozsądne roz
miary (§ 4).
Przepis ten ma o tyle znaczenie, że
udzielanie informacji jest zasadą, odmo
wa zaś wyjątkiem i wprawdzie od jego
interpretacji zależy również niemal każde
udzielenie informacji, ale praktyka po
trafi ustalić zakres prawa odmowy. Na
tomiast przy udzielaniu informacji przez
władze nie wolno dawać pierwszeństwa
jednym pismom ze szkodą dla drugich.
Również wyraźnie jest określone pra
wo prasy do publikowania wszelkich akt
spraw karnych od chwili ich publicznego
ujawnienia; wcześniejsza publikacja jest
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możliwa po uzyskaniu zezwolenia odpo
wiedniej władzy (§ 5).
Jak z tego wynika, prasie muszą
być udostępnione akta spraw karnych po
uzyskaniu przez nie znamienia „publicz
ności". Jednocześnie słuszny jest zakaz
publikowania tych akt przed ich ujaw
nieniem, jeśli brak na to zezwolenia. Za
myka to drogę do poszukiwania sensacji.
Wyraźnie określono jako obowiązek
prasy staranne badanie prawdziwości
ogłaszanych informacji, a to pod wzglę
dem ich treści oraz pochodzenia. Obowią
zek ten, podlegający oczywiście również
szerokiej interpretacji (problem „dobrej
wiary") nie pozwoli jednak na uchylanie
się od odpowiedzialności przez zrzucanie
jej na inne czynniki.
Ustawa ma zastosowanie nie tylko do
„druków" w klasycznym tego słowa zna
czeniu, lecz również do płyt gramofono
wych, taśm magnetofonowych, ilustracji
oraz tekstów muzycznych z komentarzem
mówionym (§ 7).
Obowiązek impressum (podanie wy
dawcy, drukarni, redaktora odpowiedzial
nego oraz ewentualnie redaktorów dzia
łów) jest jednym z zasadniczych formal
nych obowiązków prasy. Uchybienie te
mu obowiązkowi rodzi odpowiedzialność
karno-administracyjną.
Warunki jakim musi odpowiadać re
daktor odpowiedzialny są ściśle określone
(zamieszkanie na terenie obowiązywania
ustawy, pełne prawa obywatelskie, wiek
21 lat, pełna zdolność do działania i moż
liwość ścigania karnego) (§ 9).
Ostatni warunek wyłącza ludzi posia
dających immunitet, jak np. posłowie do
parlamentu, osoby z prawem zakrajowości itd. Idzie o to, by w razie naruszenia
przepisów prawnych można było takiego
redaktora ścigać przed sądem karnym.
Wyraźnie określono obowiązek ozna
czania tekstów, za które pismo otrzymuje
zapłatę, jako reklamy. Uniemożliwia to
ukrytą kampanię reklamową w interesie
płacących klientów, połączoną z wpro
wadzaniem w błąd społeczeństwa co do
charakteru danego tekstu w piśmie (§ 10).
Bardzo obszernie potraktowany jest
obowiązek zamieszczania sprostowania.
O sprawie tej pisała obszernie Krystyna
Stępińska (Sprostowanie prasowe w świe
tle prawa, PWN, Warszawa 1964), więc tu
wystarczy nadmienić, że osoba zaintere
sowana ma prawo prostować niezgodne
z prawdą, jej zdaniem, przedstawienie
faktów w prasie; sprostowanie musi do
tyczyć faktów, nie może być obszerniej
sze niż prostowany artykuł, musi być
w formie i treści poprawne. W razie od
mowy służy droga skargi sądowej. (§ 11).
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dostarczać
egzemplarze bezpłatnie kilku bibliotekom;
obowiązek ten jest ograniczony do kilku
egzemplarzy w ogóle (§ 12).
Na tym kończy się pierwsza część usta
wy; druga dotyczy już sprawy odpowie
dzialności prasy.
Tak więc najpierw mowa jest o zaję
ciu druków. Może je zarządzić tylko sę
dzia i tylko w ściśle określonych przy
padkach (zostało uprawdopodobnione, że
nastąpi konfiskata i zniszczenie druku,
bądź nagłość sprawy wymaga zajęcia jesz
cze zanim zostanie zgłoszony formalny
wniosek o zniszczenie druku). Natomiast
nie wolno dokonać zajęcia jeśli większy
jest interes publiczny w ujawnieniu kwe
stionowanej informacji niż szkoda jaka
mogłaby wyniknąć z tego ujawnienia, jak
również jeśli przyczyna zajęcia jest nie
współmierna do szkody, jaką zajęcie wy
woła dla zainteresowanego (§ 13).
Przepis ten, oczywiście bardzo elastycz
ny, istotny jest przede wszystkim dlatego,
ponieważ stanowi, że zajęcie druku (któ
re nie jest jednoznaczne z konfiskatą, sta
nowi tylko decyzję tymczasową) leży wy
łącznie w ręku sędziego. Zajęcia można
dokonać u wydawcy, w redakcji lub
u sprzedawcy, ale nie u ostatniego „kon
sumenta". Zajęcie musi wyraźnie wska
zać inkryminowany tekst; przez wycofa
nie tego tekstu zajęcie upada. (§ 14).
Jeśli w ciągu miesiąca nie wniesiono
oskarżenia, bądź nie nastąpiła decyzja
o konfiskacie druku, zajęcie upada. Ter
min ten jednak na wniosek prokuratury
może być przedłużony (§ 16).
Za wadliwe zajęcie należy się wydawcy
odszkodowanie od skarbu państwa, a to
zarówno gdy nie wniesiono w terminie
aktu oskarżenia, bądź nie zapadła decyzja
o konfiskacie, bądź jeżeli zajęcie uchy
lono jako niełuszne lub sprzeczne z prze
pisami prawnymi (§ 17).
W wyjątkowych przypadkach (podej
rzenie zdrady stanu lub deprawacja nie
letnich) prokuratura może tymczasowo
zająć druk, ale wniosek do sądu musi być
złożony w ciągu 24 godzin i w ciągu 24
godzin sąd musi wydać decyzję. Skutecz
ność takiego zajęcia ograniczona jest do
pięciu dni (§ 18).
Jest to wyjątek od zasady, że zajęcia
druku może dokonać tylko sąd; jeśli idzie
o dziennik, to oczywiście może to spowo
dować perturbacje, ale w przypadku ty
godników i miesięczników sprawa już jest
mniej groźna. Ponadto można dokonać
zajęcia w celach dowodowych, ale jest
ono ograniczone oczywiście do kilku
egzemplarzy druku (§ 19).
Na zakończenie tej części ustawy wpro-
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wadzono postanowienia karne. Tak więc wydawaniem periodyku. Są oni również
odpowiedzialność za przestępstwa popeł uprawnieni do odmowy podania treści
nione drukiem opiera się na ogólnych tych otrzymanych informacji.
Prawo to jednak ulega pewnym ogra
przepisach karnych (kodeks karny). W ra
zie popełnienia przestępstwa treścią dru niczeniom. Nie wolno odmówić zeznań,
ku, odpowiedzialny redaktor przy dru jeśli treścią druku popełniono przestęp
kach periodycznych odpowiada jako stwo z kodeksu karnego, chyba że został
sprawca lub współsprawca, jeśli można za nie ukarany lub może być ukarany
mu wedle ogólnych przepisów karnych redaktor lub inny zawodowy dziennikarz;
przypisać winę umyślną. Jeśli nie, odpo dalej, jeżeli w grę wchodzą dokumenty
wiada za naruszenie obowiązków redak lub wiadomości uzyskane w sposób prze
tora odpowiedzialnego, tak z winy stępny, zagrożony karą co najmniej jed
umyślnej jak i nieumyślnej. Przy drukach nego roku więzienia, a wreszcie — gdy
nieperiodycznych odpowiada wydawca, z treści ogłoszonego tekstu wynika, że je
jeśli umyślnie lub nieumyślnie naruszył go autor, informator lub korespondent,
obowiązki czuwania nad tokiem pracy popełnił przestępstwo zagrożone co naj
wydawnictwa, z czego wynikło przestęp mniej piętnastoletnim ciężkim więzie
niem.
stwo prasowe (§ 20).
W tej sytuacji dopuszczalne jest zajęcie
Tak więc odpowiedzialny redaktor bę
dzie odpowiadał sam, jeśli jest autorem inkryminowanych druków oraz przepro
inkryminowanego tekstu, bądź jeśli auto wadzenie rewizji w redakcji lub wydaw
ra nie można odnaleźć lub ukarać; będzie nictwie bądź drukarni. Przepis ten jest
również odpowiadał, obok autora, jeśli bardzo skomplikowany i ujęty kazuistyczmożna mu przypisać umyślne lub nie nie i sam przez się mógłby być tematem
umyślne niedopełnienie obowiązków re opracowania monograficznego; jak wiado
dakcyjnych. Tak więc, przy drukach pe mo, podobna sytuacja spowodowała głoś
riodycznych nie ma odpowiedzialności ną aferę tygodnika hamburskiego Der
wydawcy; odstąpiono również od czystej Spiegel, która skończyła się dymisją kil
formy tzw. „odpowiedzialności kaskado ku ministrów rządu NRF, a sprawa za
wej", ograniczając się do pociągnięcia do rzutów rzekomej zdrady stanu przez re
odpowiedzialności redaktora w razie nie dakcję tygodnika jakoś nie może docze
możności ścigania autora; możliwość ta kać się wejścia na wokandę sądową.
jednak nie uchyla odpowiedzialności re
W każdym razie przepis ten reguluje
daktora, jeśli można mu przypisać uchy sprawę anonimatu w myśl postulatów
bienie obowiązkom redakcyjnym.
prasy i choć ograniczenia w nim zawarte
Naruszenie przepisów ustawy prasowej osłabiają jego wartość dla prasy, zasada
(publikacja dokumentów jeszcze nie do anonimatu została wyraźnie i kategorycz
stępnych dla publicznej informacji; usta nie wypowiedziana.
Końcowe przepisy ustawy dotyczą
nowienie redaktora odpowiedzialnego nie
mającego należytych kwalifikacji ustawo przedawnienia oraz przepisów przejścio
wych; pełnienie funkcji redaktora odpo wych.
Komentarz Rebmanna i współautorów
wiedzialnego przez taką osobę; uchybie
nia co do impressum przy karalnej treści jest nie tylko bardzo obszerny i wnikli
druku, rozpowszechnianie zajętych dru wy, ale ma również i tę zaletę, że zajmuje
ków) stanowi przestępstwo z ustawy pra się przede wszystkim problemami na
sowej (poprzednio przewidziane przestęp prawdę wymagającymi wyjaśnienia, cze
stwa z § 20 są przestępstwami z kodeksu go nie czynią wszystkie komentarze.
Tadeusz Cyprian
karnego) i jest karane więzieniem do ro
ku lub grzywną (§ 21).
Lżejszą formą tych działań karalnych
są wykroczenia z § 22 (uchybienia co do
impressum; ukryte pod formą artykułów
redakcyjnych
ogłoszenia
reklamowe; I PRZESTĘPSTWA I PRASA
uchybienia co do sprostowań; niedostarczanie
egzemplarzy
obowiązkowych) ;
Ragnar H a u g e : CRIME AND THE
działania te karalne są grzywną.
PRESS; w: Scandinavian Studies in
Bardzo istotny przepis, o który prasa
Criminology, t. I, Oslo, 1965, Univerwszystkich krajów stale walczy, zawiera
sitetsforlaget s. 147—164, ogólnej ilo
§ 23, dotyczący prawa anonimatu. Do od
ści stron w tomie — 226.
mowy wskazania autora, korespondenta
lub informatora uprawnieni są redakto Rozprawy naukowe poświęcone stosunko
rzy, dziennikarze, wydawcy, drukarze, wi prasy do procesów karnych z reguły
i inne osoby, które zawodowo zajmują się sprowadzają się do rozważań dogmatycz-
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nych. Zajmują się najczęściej problema
tyką dopuszczalności sprawozdań praso
wych, radiowych czy telewizyjnych z pro
cesów karnych, rzetelności tych sprawo
zdań, a zwłaszcza problemem granic swo
body dziennikarskiej podczas redagowa
nia tychże sprawozdań.
Świeżymi przykładami takich opraco
wań, bardzo zresztą cennych dla praktyki
i teorii procesu karnego, względnie cywil
nego oraz prasoznawstwa, są chociażby
u nas artykuły prof. M. Siewierskiego
(Prasa a postępowanie karne, Państwo
i Prawo nr 3/62, s. 451 i n.) i sędziego
S. N. dra M. Szerera (Wymiar sprawiedli
wości a sprawozdania prasowe, Państwo
i Prawo nr 8—9/62, s. 266 i n.) oraz mo
nografia prof. J. Sawickiego pt. „Ochrona
czci a wolność krytyki", za granicą zaś
zbiór artykułów ogłoszony w specjalnym
numerze Revue Internationale de Droit
Penal z 1961 r.
Pozostaje jednakże jeszcze druga meto
da opracowywania tego tematu. Chodzi tu
o metodę socjologiczną, polegającą na ba
daniu rzeczywistych związków pomiędzy
funkcjonowaniem prasy, a zjawiskiem
przestępczości i ściganiem przestępstw.
Taka metoda wymaga oczywiście stoso
wania najnowocześniejszych technik so
cjologicznych.
Można zresztą postulować i stosowanie
metody mieszanej — rozważań dogma
tycznych na tle i w oparciu o przeprowa
dzone badania socjologiczne. Jest to jed
nak jak na razie tylko postulat i wypad
nie chyba jeszcze poczekać na pełną jego
realizację w pracach naukowych. Zresztą
i prac posługujących się technikami so
cjologicznymi poświęconych prasoznawstwu nie jest zbyt wiele. Dlatego każdy
udany krok w kierunku zastosowania ta
kich technik w prasoznawstwie należy
skrupulatnie odnotowywać.
W pierwszym tomie Scandinavian Stu
dies in Criminology, wydanym w 1905 г.
w Oslo przez Skandynawską Radę Nauko
wą Kryminologii została opublikowana
ciekawa rozprawa Ragnara Hauge, pra
cownika naukowego Instytutu Kryminolo
gii i Prawa Karnego w Oslo, pt.: „Crime
and the Press" (Przestępstwo i prasa).
Rozprawa R. Haugego posiada wszel
kie cechy dobrej roboty socjologicznej
i niewątpliwie spełnia w całej rozciągło
ści wszelkie wymagania, jakie stawia się
tego typu opracowaniom.
Autor przeanalizował zawartość czte
rech dzienników wydawanych w Oslo
w lutym 1961 r. celem uzyskania odpo
wiedzi na pytanie: jak odbija się w spra
wozdaniach prasowych stan przestępczo
ści w Norwegii? Pierwsze spostrzeżenie
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autora, jak na nasze wyobrażenie o prasie
krajów kapitalistycznych, jest nieco za
skakujące — relacje o przestępstwach zaj
mują stosunkowo mało miejsca w dzien
nikach wydawanych w Oslo. Ani jedna
z gazet nie poświęca im więcej miejsca
niż 5°/o zawartości kolumn. W zamian
jednak za to wiadomości o przestęp
stwach trafiają na frontowe kolumny
trzy razy częściej w porównaniu z pozo
stałymi wiadomościami. Element sensa
cji, tak charakterystyczny dla prasy kra
jów kapitalistycznych, odgrywa zatem
dużą rolę w redagowaniu prasy stolicy
Norwegii.
Autor w swych badaniach przeniósł
prawo tzw. czarnej liczby przestępstw na
teren swych badań. Zbadał stosunek ilo
ści przestępstw relacjonowanych przez
prasę do ilości przestępstw znanych orga
nom ścigania karnego. Okazało się, że
przestępstwa, o których pisały dzienniki
stanowią zaledwie znikomą cząstkę ogółu
przestępstw znanych policji (1%—7°/o
w zależności od dziennika). W znacznie
większej, choć bynajmniej nie imponują
cej liczbie, relacjonowane były przez pra
sę przestępstwa będące przedmiotem po
stępowania sądowego (11%—44%> również
w zależności od dziennika).
Ciekawe byłyby wyniki podobnych ba
dań przeprowadzonych w Polsce. Jak do
tąd nikt nie badał zawartości prasy pod
kątem sprawozdawczości z ścigania kar
nego. Na pierwszy rzut oka wydaje się,
że proporcje w naszej prasie mogą być
podobne — ilościowo przeważają u nas
relacje z sądowych procesów, choć na
pierwsze miejsce w kolumnach wysuwa
się u nas przede wszystkim relacje o ści
ganiu przestępstw gospodarczych jeszcze
w stadium śledztwa lub dochodzenia oraz
informacje o pracy organów MO oraz
prokuratury. Jest to jednak tylko* hipote
za, którą należałoby zbadać dokładnie.
R. Hauge twierdzi, że przekrój infor
macji o dochodzeniach policyjnych jest
w większym stopniu zgodny z ogólnym
obrazem statystycznym przestępstw w po
równaniu z przekrojem
sprawozdań
z procesów sądowych. U nas właśnie zda
je się być inaczej. Autor mierzył też obję
tość sprawozdań. Doszedł zresztą do dość
oczywistego wniosku, że stopień uwagi
jaką poświęca się przestępstwu można
poznać po ilości wierszy w sprawozdaniu
oraz powtarzaniu tej relacji, odpowiednio
zmienionej i uzupełnionej nowymi dany
mi, w wieczornych wydaniach dzienni
ków.
Analiza rodzajów przestępstw relacjo
nowanych wskazuje według autora na do
minację przestępstw przeciwko własności.
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Okazuje się natomiast, że przestępstwa
seksualne zajmują bardzo mało miejsca
w badanej prasie.
Zgodne z naszymi, polskimi spostrze
żeniami, jest twierdzenie autora, że zain
teresowanie prasy prawną stroną proce
sów jest prawie żadne. Z tego powodu na
łamy prasy rzadko trafiają sprawozdania
z rozpraw przed Sądem Najwyższym
w Oslo. To samo odnosi się i do spra
wozdawczości z rozpraw przed polskim
Sądem Najwyższym.
Intresujące są wyniki badań Haugego
nad sposobem traktowania osoby oskarżo
nego przez prasę. Na dobro prasy norwe
skiej trzeba zapisać, że unika ona ocen
charakteru oskarżonego i powstrzymuje
się przed wszelkimi inwektywami w sto
sunku do niego. Autor niestety nie infor
muje tu czytelnika, czy ta wstrzemięźli
wość prasy ogranicza się tylko do relacji
z procesów, czy też rozciąga się również
na felietony, notatki omawiające sprawy
już prawomocnie zakończone. Rozróżnie
nie ważne, gdyż od tonu sprawozdań
z niezakończonych procesów nieraz może
zależeć opinia sędziów niezawodowych,
a w wypadkach bardziej drastycznych —
również i zawodowych.
Autor zaznacza, że oskarżeni należący
do klasy posiadającej oraz tzw. „lepszego
towarzystwa" częściej są bliżej określani
przez przytaczanie obok ich nazwisk rów
nież zawodu względnie stanowiska. Nie
wątpliwie wpływa na to chęć wypunkto
wania elementu sensacji. Poza tym przy
taczanie nazwisk oskarżonych w prasie
norweskiej zdarza się raczej stosunkowo
rzadko. Niewątpliwie ułatwia to resocja
lizację i powrót sprawcy przestępstwa
do społeczeństwa, choć w pewnym stop
niu podważa to wychowawczą, w zakre
sie prewencji ogólnej, rolę sprawozdań
prasowych. Tym problemem autor jednak
nie zajmuje się, będąc wierny przyjętym
przez niego granicom badań.
Rzeczywisty stan przestępczości nielet
nich w Norwegii, jak wynika to z badań
autora, nie znajduje dostatecznego odbicia
w sprawozdaniach prasowych, a nawet
można by powiedzieć, że obraz tej prze
stępczości w prasie jest mocno skrzy
wiony.
W sprawozdaniach bardzo rzadko po
daje się wiek sprawców poniżej 17 lat,
a jeszcze rzadziej ich nazwiska. W rezul
tacie często nie można zorientować się,
czy przestępstwo popełnił dorosły czy też
nieletni. Autor przytaczając cyfrowe dane
o stanie przestępczości nieletnich, słusznie
więc zwraca uwagę na dysproporcje po
między sprawozdawczością, a tego typu
przestępstwami, które stanowią coraz
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większy problem dla organów ścigania
karnego.
Ze względu na szczupłość materiału
empirycznego autor jest ostrożny w for
mułowaniu bardziej generalnych opinii.
Niemniej jego spostrzeżenia mają poważ
ną wartość. Wynikają z rzetelnie zastoso
wanej metody socjologicznej i dlatego
mogą z powodzeniem stanowić istotny
punkt zaczepienia dla dalszych tego typu
badań.
Stanisław W alios

OPINIA PUBLICZNA
Robert E. L a n e , David O. S e a r s :
PUBLIC OPINION. Engelwood Cliffs,
1964.
Opinia publiczna zarówno jako przedmiot
rozważań teoretycznych oraz zagadnienie
praktyki życia społecznego', może się po
chwalić ogromną literaturą naukową.
Z tych względów pojawienia się na ryn
ku amerykańskim — gdzie właśnie po
święcono już dziesiątki tomów tej proble
matyce — książki R. E. Lane'a i D. O.
Sears'a można by nawet nie zauważyć.
Istnieją jednak uzasadnione racje, dla
których obojętne przejście obok tej pozy
cji oznaczałoby pozbawienie się poważnej
przyjemności połączonej z korzyścią nau
kową.
Opracowanie Lane'a i Sears'a znacznie
różni się od innych prac czy podręczni
ków traktujących o opinii publicznej. Za
sadniczą zaletę książki widzę w tym, że
nadaje się do poduszki, a jednocześnie
powinna się znaleźć na warsztacie nauko
wym polityka, socjologa czy teoretyka
informacji. I nie tylko teoretyka infor
macji.
Już bowiem od pierwszych stron książ
ka zdobywa sobie czytelników, nie nale
żących bynajmniej do tamtego grona wta
jemniczonych. Przecież to każdy z ludzi,
mówiąc językiem autorów opracowania,
jest ekspertem w dziedzinie opinii pu
blicznej. Przede wszystkim jest członkiem
jakiejś publiczności i z tej racji orientuje
się w jej samopoczuciu i zna jej punkt
widzenia w określonej sprawie.
W omawianej książce znajdziemy spo
ro informacji na temat powstania, rodze
nia się czy kształtowania opinii publicznej
w społecznym działaniu, Proces ten, wy
dawało by się, jest przez jednostkę nie
dostrzegalny, jednak nie oznacza to wcale,
że jednostka nie pozostaje tu pod silnym
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wpływem czynników zewnętrznych. Nie
kiedy tylko zdajemy sobie sprawę jak da
lece zależni jesteśmy w naszych opiniach,
np. od doświadczeń wieku dziecięcego,
grupy, której jesteśmy faktycznie lub pra
gniemy być członkami, od wpływu naj
bliższego kręgu towarzyskiego itd.
Celem pracy Lane'a i Sears'a jest wła
śnie uprzytomnienie czytelnikowi jak ma
łą odznacza się w tym względzie samo
dzielnością, pokazanie mu bądź co bądź
zawiłych niekiedy sposobów i dróg for
mowania się jego postaw, ocen i nasta
wień, przybierających potem zewnętrzny
wyraz w formie opinii. Autorzy „Public
Opinion" robią to przejrzyście i przeko
nywająco, co należy uznać za poważny
walor naukowy książki. Pokazują miano
wicie najpierw, opierając się na materia
łach empirycznych i obszernej literaturze,
czy i o ile doświadczenia wieku dziecię
cego wpływają na krystalizowanie się na
szej opinii w późniejszych latach życia.
W tym przypadku idzie więc o doświad
czenia nabyte w domu rodzinnym, szkole
i najbliższym środowisku wychowawczym.
Dalej mamy plastycznie przedstawiony
wpływ jaki wywiera na nasze postawy
i oceny uczestnictwo w grupach, z który
mi się identyfikujemy — grupach pier
wotnych i grupach odniesienia. Wiadomo
jak ważną rolę odgrywa w tym ostatnim
przypadku osoba tzw. lidera, którym
w sferze życia społecznego będzie wybit
ny polityk, publicysta, przywódca partyj
ny czy religijny.
To, o czym była dotychczas mowa, zali
czyłbym do pierwszej części opracowania,
aczkolwiek traktujące o poszczególnych
spośród wyżej omówionych spraw arty
kuły rozmieszczone są niezależnie od sie
bie w różnych partiach publikacji. Trud
no w takim rozmieszczeniu materiałów
przyznać autorom rację. Przyjęty układ
nie nadaje zapewne publikacji doskonałej
przejrzystości, co jednak nie obniża same
go waloru książki, ani nie odstrasza od
niej czytelnika.
Niejako osobnym przedmiotem rozwa
żań Lane'a i Sears'a są zagadnienia bar
dziej praktycznej natury. W kilku roz
działach pracy pokazują oni mianowicie
w jaki sposób opinia publiczna kształtuje
konkretne działanie społeczne, czy i jak
wpływa na formy rządzenia, sposoby po
dejmowania decyzji itp. Znajdujemy tu
wreszcie rozdział poświęcony roli infor
macji w kształtowaniu opinii publicznej.
Autorzy stawiają pytanie, czy udział in
formacji w kształtowaniu opinii publicz
nej należy uznać za niezbędny, skoro np.
niektóre opinie wyprzedzają informacje,
czy może się ukształtować opinia pu

bliczna przy braku informacji w ogóle
i jaką rolę ma do spełnienia informa
cja — szczególnie informacja prasowa —
w procesie kształtowania opinii publicz
nej.
Zarówno te jak i pozostałe rozważania
autorzy podbudowują materiałem empi
rycznym, uzyskanym w nieprzeliczonych
wprost badaniach socjologicznych prowa
dzonych od wielu już lat w Stanach Zjed
noczonych. To łączenie teoretycznych roz
ważań z danymi uzyskanymi w drodze
badań
empirycznych,
przytaczanymi
w książce dla ilustracji, bądź udokumen
towanie głoszonych, niekiedy nawet za
skakujących tez oraz jasność myśli, na
leżą
do zdecydowanie
pozytywnych
aspektów publikacji. To zapewne spra
wia, że książkę bierzemy do ręki z cie
kawością i pomimo, że nawet wyczytane
tam treści niekiedy nie stanowią dla nas
nowości, nie odkładamy jej szybko, lecz
w miarę rozczytania się nabieramy do
niej większego zaufania i wydaje nam się
bardziej pożyteczną.
Franciszek

Adamski

ESEJ CZY PUBLICYSTYKA?
Bruno
Berger:
DER ESSAY.
FORM UND GESCHICHTE, FranckeVerlag, Bern-München, 1964, s. 283.
Charakter tej książki i konkluzje do ja
kich dochodzi jej autor są z góry prze
sądzone przez dwa podstawowe założenia.
Po pierwsze: dla B. Bergera esej jest ga
tunkiem o płynnych, „otwartych" grani
cach, rozciągającym się w szerokiej stre
fie między literaturą, nauką i dziennikar
stwem. Po drugie: pojęcie tego gatunku
wiąże się z wartościującym stanowiskiem,
a więc o miano eseju mogą się ubiegać
jedynie „lepsze" utwory, odznaczające się
swoistymi wartościami estetycznymi.
Założenia te nie powinny się wydać
obce i polskiemu czytelnikowi. Także
i w naszym literaturoznawstwie zaznacza
się tendencja do rozszerzania niemal
w nieskończoność granic gatunkowych
eseju. Jej przejawem jest opatryv/anie
nazwą eseju najróżniejszych formalnie
zjawisk, takich jak np. felietony, repor
taże, artykuły i in. — zwłaszcza gdy wy
szły one spod pióra autorów notowanych
w historii literatury.
Czymże jest więc esej ? Określonym ga
tunkiem o wyraźnych cechach (jak np.
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opowiadanie lub pamiętnik), czy też ra
czej zespołem gatunków dobranych ze
względu na swą „pograniczność"? B. Ber
ger opowiada się za tym drugim ujęciem.
Stwierdza on, że esejem jest „...dłuższy
lub krótszy utwór prozą, który w formie
wysoce ukształtowanej językowo i w spo
sób zadowalający estetycznie prezentuje
materiał mogący budzić powszechne za
interesowanie, posiadający charakter erudycyjny lub poznawczy (erkennende) lub
przynajmniej spokrewniony z jakąś dzie
dziną nauki." (s. 29).
Łatwo dostrzec, że definicja została
skonstruowana tak ogólnikowo, by mogła
objąć maksymalnie wiele utworów o róż
norodnych funkcjach, cechach treścio
wych i formalnych. W jej obrębie zna
lazły się więc liczne formy określane
zbiorczo w polskiej terminologii jako ,,pu
blicystyka", dalej eseje w węższym zna
czeniu tego terminu, rozprawy i traktaty,
biografie, reportaże itp.
Nasuwa się pytanie: na jakich zasa
dach można budować teorię gatunku, sko
ro jego części składowe posiadają tak od
mienne własności? Co stanowi wspólny
mianownik dla tych silnie zróżnicowa
nych form piśmiennictwa? Odpowiedź,
której udziela w swej książce B. Berger,
zawarta jest już w samej definicji — po
szczególne utwory zaliczane do gatunku
eseju mogą się różnić swymi własnościa
mi formalnymi, ale muszą ujmować za
wartość „w sposób zadowalający estety
cznie".
Stanowisko B. Bergera wydaje się moc
no dyskusyjne. Skoro nie tworzymy osob
nych kategorii gatunkowych, np. dla po
wieści, które ujmują treść „w sposób za
dowalający estetycznie", dlaczego esej
miałby być traktowany na szczególnych
prawach? Przyjęcie wartościującego sta
nowiska przy braku dostatecznych prze
słanek estetycznej oceny utworów pociąga
za sobą nieuniknione dowolności. Książka
B. Bergera daje wyjątkowo wyrazisty
przykład tego rodzaju skutków. Autor
szereguje w niej arbitralnie poszczegól
nych twórców i utwory przyznając im
według swego osobistego wyczucia esei
styczną rangę. Dla podbudowania tak
wątpliwego metodologicznie postępowania
B. Berger konstruuje całą teorię „osobo
wości eseisty", dochodząc do konkluzji,
że eseje są wynikiem twórczości ludzi
o wyjątkowej wiedzy i specyficznym ta
lencie, arystokratów ducha (Grandseigneurs des Geistes). Wolno powątpiewać
czy owa psychologiczna interpretacja ese
ju może wzbogacić naszą empiryczną wie
dzę o gatunku...
Konsekwencje stanowiska Bergera dla
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wiedzy o gatunkach dziennikarskich są
widoczne szczególnie wyraźnie na przy
kładzie felietonu. Autor przyznaje wpraw
dzie, że esej połączony jest z felietonem
bliskim i naturalnym pokrewieństwem,
ale wyciąga stąd wnioski odpowiadające
wartościującym założeniom jego metodo
logii: „dobre i elegancko napisane felieto
ny, jeśli są dostatecznie bogate pod wzglę
dem swej zawartości, mogą osiągnąć ran
gę eseju." (s. 249). Innymi słowy: esejem
może być każdy dobry felieton. Dodajmy,
że w opracowaniu Bergera podobny los
spotyka także inne gatunki dziennikarskie
i paraliterackie, np. dziennik, reportaż,
list, biografię itp. Podlegają one zakwali
fikowaniu do kategorii eseju, jeśli tylko
wydają się autorowi zadowalające este
tycznie.
Stanowisko metodologiczne wyłożone
z taką konsekwencją w książce B. Ber
gera posiada również i u nas swych zwo
lenników. Próby dzielenia gatunków na
„lepszą" i „gorszą" część (tzn. część lite
racką i dziennikarską) nie należą bynaj
mniej do rzadkości. Wystarcz}^ tu przy
pomnieć wciąż żywotne i rozpowszechnio
ne podziały gatunku reportażu na odmia
nę literacką i prasową.
Nasuwa się tu refleksja, że dojrzała już
chyba potrzeba krytycznego spojrzenia na
obszar umownie nazwany „pograniczem
literatury". Usunięcie fikcyjnych linii
przepoławiających poszczególne gatunki,
delimitacja precyzyjniejszych granic ga
tunkowych, a także ostrzejsze wyznacze
nie zakresu pojęć takich jak „publicy
styka", „eseistyka" itp. — to zadania cze
kające na opracowanie; zależy od nich
realny postęp w badaniach nad teorią
i historią „pogranicznych" gatunków.
Przykład książki B. Bergera udowadnia
namacalnie jak niewiele pożytku przynosi
budowanie ponadgatunkowych, nieostro
wyróżnionych kategorii. Praca „Der Es
say. Form und Geschichte" nie spełnia
zapowiedzi danej w tytule, bo jest to po
prostu niemożliwe. Informacje o formie
eseju, zawarte w książce Bergera, są na
ogół niezmiernie ogólnikowe, czasem
wręcz banalne. Ale cóż można powiedzieć
o własnościach struktury, stylu, kompozy
cji w przypadku tworu tak niejednorod
nego jak esej w bergerowskim znaczeniu
tego terminu?
Historyczny przegląd dorobku niemiec
kiego i światowego eseju dokonany przez
autora w końcowej części pracy zaskakuje
nie tylko arbitralnością wyboru materia
łu. Chwilami wydawać się może, że za
miast zestawienia dziejów określonego
gatunku, Berger stara się sporządzić ra
czej syntetyczny zarys historii najcie-
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kawszych zjawisk europejskiego dzienni
karstwa. Niczego nie zmienia pejoratyw
ny ton, jakim autor pisze o twórczości
typowo prasowej.
Wbrew zamiarowi B. Bergera zesta
wienie historyczne eseju upodobniło się
do historii form uprawianych w prasie;
w jakiejś mierze potwierdza to także sam
dobór nazwisk omawianych autorów. Raz
po raz powracają tam postacie chlubnie
wpisane na karty dziejów prasy (np.
J. Addison, R. Steele, D. Defoe, J. Janin,
K. Hillebrand i wielu, wielu innych). Jest
to oczywistym następstwem zaakcentowa
nia przez B. Bergera sporej części obszaru
umownie nazywanego „publicystyką".
Na zakończenie trzeba jeszcze wspo
mnieć o ubolewania godnej nonszalancji,
z jaką autor zbył dorobek eseistyki (czy
też raczej — publicystyki) krajów środ
kowoeuropejskich. Na tle obszernych ze
stawień autorów i dzieł sporządzonych
dla Niemiec, Anglii, Francji czy innych
krajów zachodnioeuropejskich, musi razić
brak najmniejszej wzmianki o dorobku
piśmiennictwa czeskiego, węgierskiego,
rumuńskiego, jugosłowiańskiego i in. Za
warte w niewielu wierszach uwagi o hi
storii polskiego eseju są nie tylko nazbyt
pobieżne, ale wręcz bałamutne. A już
całkiem humorystycznie brzmi informa
cja, iż polska literatura weszła do za
chodniego kręgu kulturowego dopiero
z wizytą Mickiewicza u Goethego w 1829
roku. Tego rodzaju gaffy z pewnością nie
zwiększają naszego zaufania do nauko
wych walorów książki B. Bergera.
Jacek

Maziarski

TELEWIZJA W USA
Wilbur S c h r a m m , Jack L y 1 e,
Ithiel de S o l a
Pool:
THE
PEOPLE LOOK AT EDUCATIO
NAL TELEVISION. Stanford Uni
versity Press, California 1963 s.
209+8 nib.
Przed około pięcioma laty autorzy oma
wianej pracy, a zarazem jedni z najwy
bitniejszych amerykańskich znawców spo
łecznych problemów telewizji, skoncen
trowali swą uwagę na istniejącej od 1953
roku amerykańskiej telewizji oświatowej
(ETV). O założeniach badań socjologicz
nych, wynikłych z tych zainteresowań,
a także i o pewnych wynikach informo
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wali oni już wcześniej czytelników w licz
nych artykułach i pozycjach książkowych,
z których najważniejszą („The Impact of
Educational Television" — zbiór pod re
dakcją W. Schramma, Urbana 19(30) omó
wiliśmy już wcześniej na łamach Zeszy
tów. Zwróciliśmy wówczas uwagę na fakt,
że wśród licznych publikacji z zakresu
działania środków masowych w Ameryce
jest to rzadka praca, która bierze za
przedmiot, nie treści przekazów telewizyj
nych, lecz publiczność telewizji.
Badania społecznego odbioru ETV oka
zały się bardzo interesujące poznawczo.
Ten rodzaj telewizji, zyskujący ostatnio
na popularności, reprezentuje przecież typ
treści, którym krytycy kultury popularnej
przed kilku laty, nie dawali żadnych
szans powodzenia u współczesnego widza.
Badania rozwoju ETV są zatem próbą
wyjaśnienia na drodze empirycznej, o ile
słuszne są oceny dokonywane przez kry
tyków i obrońców kultury masowej.
Istniejące kontrowersje zarysowały się
w latach pięćdziesiątych i zostały zasy
gnalizowane w znanej książce Rosenberga
i Whitéa (por.: Mass Culture, Glencoe
1957), a rozwinięte w wystąpieniach ta
kich amerykańskich „realistów" jak Da
niel Bell (por.: The End of Ideology,
Glencoe 1960) czy Joseph Gusfield (por.:
Mass Society and Extremist Politics.
American Sociological Rewiev, February
1962), według których fali masowego kon
formizmu, wynikłego z nacisku popular
nych treści w kulturze, przeciwstawiają
się tendencje poszukiwania wartości kul
tury wyższej. Powodzenie ETV jest przy
kładem przemawiającym na korzyść tych
poglądów.
I rzeczywiście wzrost ETV jest w Sta
nach Zjednoczonych zjawiskiem znamien
nym. „Pierwsza niekomercjalna stacja
oświatowa rozpoczęła pracę 12 maja 1953
roku. W okresie badań, których wyniki
są tutaj opisane, było 56 stacji. Gdy pisa
liśmy tę książkę było ich 63, lecz w okre
sie publikacji — wzrost był tak szybki, że
może być ponad 75" — piszą autorzy
w rozdziale wstępnym. Wykres tego wzro
stu ma linię regularnie występującą,
a sam wzrost wyraża się cyfrą 7,1 no
wych stacji rocznie.
Telewizja oświatowa poważną część
swego programu dostosowuje do potrzeb
szkół. Stara się uzupełnić system kształce
nia na różnych poziomach, nadając pro
gramy na tematy nie objęte w pełni na
uką szkolną, zapoznając uczniów i studen
tów z nowymi zdobyczami wiedzy. Pro
wadzi naukę języków obcych. Średnio
zajmuje ta działalność 37% całego progra
mu stacji. Pozostałe godziny poświęcone
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są nauczaniu innych nie objętych nauką
szkolną umiejętności, np. tańca, czy gry
na instrumencie, hobby oraz tzw. poważ
nym problemom, np. muzyce, sztuce, li
teraturze, polityce. Czyni to w rezultacie
z ETV typ telewizji przypominający
swymi programami radiowy program
BBC III.
Wielkość publiczności 63 stacji ocenia
się na 4,5 miliona stałych i 12,5 okazjo
nalnych widzów. Jest ona również oglą
dana w szkołach przez 2—3 milionów
dzieci. Oczywiście cyfry te są skromne
w porównaniu z masową publicznością
stacji komercjalnych.
Omawiana praca jest próbą oceny pu
bliczności dziewięciu dużych stacji ETV.
Badania nad kręgami odbiorców prowa
dzone były jedynie w ogólnych ramach
koordynacyjnych, tak, że istnieją pewne
szczegółowe różnice w założeniach ba
dawczych, zwłaszcza gdy idzie o empi
ryczne pojęcia publiczności.
Mimo tej pewnej niejednolitości mate
riałowej praca ma charakter opracowania
zwartego i pisana jest jako analiza pu
bliczności ETV w Stanach.
Publiczność ETV można łatwo określić
pod względem społecznym. Na jej podsta
wowe kręgi składają się osoby o wy
kształceniu co najmniej średnim (w ame
rykańskiej nomenklaturze: college i post
graduate), w swej przewadze o średnim
dochodzie rodzinnym: powyżej 7 tysięcy
dolarów rocznie, wykonują zawody wol
ne, pełnią funkcje menadżerskie, dalej
emeryci, kupcy, urzędnicy.
Pod względem wyznaniowym przewa
żają Żydzi, następnie różne kościoły pro
testanckie, w końcu katolicy.
Inne dane zostały dobrane tak, by
scharakteryzować publiczność ETV jako
odbiorców kultury. Będą, według tych
materiałów, chętniej niż nie korzystający
z ETV uczestniczyć w kulturze wyższej
(co jest mierzone zarówno stosunkiem do
muzyki poważnej jak i uprawianiem
hobby!), chętniej szukać informacji, są
czytelnikami poważnych gazet informa
cyjnych, nie zaś tabloidów. Gdy chodzi
o stosunek wobec telewizji — to widzowie
ETV reprezentują typ odbiorcy świado
mego, dokonującego selekcji oglądanych
programów, nie oglądających bez wyboru.
Jednostką publiczności telewizyjnej i tu
taj okazuje się dom (household), w któ
rym zwyczaj oglądania telewizji obserwo
wany przez jednego z mieszkańców prze
nosi się na całą rodzinę.
Można na podstawie tych charaktery
styk ustalić postać aktywnego widza pro
gramów oświatowych: człowieka z wyż
szym wykształceniem, zawodowo „inteli
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genta", pragnącego w życiu osiągnąć
jakieś cele i dążącego do nich, umiejącego
korzystać ze środków informacji i szuka
jącego w ETV tej informacji. Dla niego
telewizja komercjalna jest nudna, a oglą
danie jej jest stratą czasu.
Autorzy twierdzą, że grupa ta, dosyć
przez fakt swego statusu niemasowa, ma
tendencję do rozszerzenia swych kręgów
na osoby znajdujące się w tej chwili na
jej marginesie, na robotników kwalifiko
wanych i przyuczonych.
Jak ocenić ETV? Sami Amerykanie
dziwią się dokonującemu się dosyć silnie
rozprzestrzenianiu
kultury
„wyższej".
Oznaką tego jest też powodzenie ETV.
Czy ETV jest telewizyjnym uniwersyte
tem? Tylko częściowo, wiele bowiem pro
gramów to audycje o charakterze „kul
turalnym", w naszym tego słowa znacze
niu. Czy właśnie ETV ukształtuje za kilka
lat zainteresowania i mentalność amery
kańskich klas średnich? Trudno to w tej
chwili twierdzić.
Jerzy

Pomorski

BIBLIOGRAFIA
A. F. B i e r e ż n o j : MARKS I EN
GELS — ŻURNALISTY (Bibiiografija i ukazanija к niej). Lenin
grad 1965, s. 31.
Broszura, wydana w serii publikacji
Wydz. Dziennikarskiego
Uniwersytetu
Leningradzkiego, składa się ze wstępu
oraz bibliografii na temat podany w jej
tytule.
We wstępie omawia pokrótce autor
(znany już czytelnikom Zeszytów Praso*
znawczych z publikowanych tu artyku
łów) zasługi Marksa i Engelsa jako dzien
nikarzy i redaktorów (zwłaszcza gazety:
Neue Rheinische Zeitung) oraz teorety
ków, którzy stworzyli podstawy marksi
stowsko-leninowskiej nauki o prasie.
Przypomina też ważniejsze wypowiedzi
Lenina o wielkich zasługach Marksa i En
gelsa w zakresie dziennikarstwa i o roli
prasy marksistowskiej.
Zasadniczą część broszury stanowi ze
stawienie bibliografii obejmujące ponad
150 pozycji, opublikowanych tylko w ję
zyku rosyjskim. Uporządkowano je w kil
ku działach, przy czym na czoło wysu
nięta została źródłowa publikacja na ten
temat: „K. Marks i F. Engels o pieczati",
wydana w Moskwie w 1963 r.
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W pierwszym dziale zestawiono prace
traktujące o ocenach i wypowiedziach Le
nina na temat zasług i działalności dzien
nikarskiej tych dwu klasyków marksizmu.
Drugi nosi tytuł „Bibliograficzeskije ukazatieli i obzory litieratury" (s. 21—23)
i obejmuje bibliografie oraz przewodniki
bibliograficzne do prac Marksa oraz En
gelsa. Trzeci dział zawiera wydawnictwa
książkowe i broszury (s. 23—26) poświęco
ne wyłącznie działalności dziennikarskiej,
publicystycznej oraz redakcyjnej Marksa
i Engelsa (tu m. in. szereg prac o Nowej
Gazecie Reńskiej), jego zaś uzupełnieniem
niejako jest dział następny, w którym
znalazły się publikacje zawierające frag
menty lub rozdziały na ten temat. Dział
przedostatni, najbogatszy, zawiera artyku
ły publikowane w pracach zbiorowych
oraz czasopismach („Stati w sbornikach
i żurnałaoh", s. 27—31) o dziennikarstwie
klasyków marksizmu. Całość zaś tej bi
bliografii zamyka pięć pozycji wynotowa
nych z prasy codziennej.
Broszura Biereżnoja opublikowana zo
stała (co autor sygnalizuje we wstępie)
z myślą o zbliżającej się 150 rocznicy uro
dzin Marksa, w roku 1968. Z tej okazji
ukażą się zapewne specjalne publikacje
naukowe traktujące o zasługach Marksa
i Engelsa dla rozwoju prasy marksistow
skiej. Dlatego też omówiona tutaj praca
stanowić będzie zapewne cenną pomoc bi
bliograficzną, (jm)

TEORIA INFORMACJI
Domenico de G r e g o r i o : TEORIA
E STORIA DELL'INFORMAZIONE,
Editioni delia Rivista „Burocrazia".
Rzym 1964, ss. 27.
Tak nieduża rozmiarami książeczka może
mieć poważniejsze znaczenie dla rozwoju
dyskusji nad metodologicznymi problema
mi prasoznawstwa.
Np. autor przeprowadza bardzo cieka
we rozróżnienie pojęć „informacja" i „ko
munikacja" (czy komunikowanie). Jak
wiemy te dwa terminy używane są u nas
(i w piśmiennictwie światowym) raz wy
miennie, innym razem tylko jednoznacz
nie dla każdego z tych słów. Gregorio jest
tu podobnego zdania jak prof. Fattorello
w swych pracach i twierdzi, że „informo
wać" to znaczy „dać formę" treści wia
domości. Nie odpowiada mi wprawdzie
taka interpretacja znaczeniowa, ale chcę

tylko wskazać na oryginalność propozy
cji autora.
Dalej: rozróżnia on np. informację
masową i informację dla określonej gru
py. Kładzie duży nacisk na motywację
informacji i na „sposób jej wyrażania".
Rozróżnia on informację: „oficjalną, nie
oficjalną, poufną i tajną" (s. 14) oraz
„formalną" i „nieformalną", a także „pu
bliczną" i „prywatną".
Jeszcze inny podział informacji za
proponowany przez Gregorio, to infor
macja: bieżąca, — aktualna, — dokumen
talna, — propagandowa, — nauczająca, —
rozrywkowa, — i artystyczna (s. 15).
I znowu trudno przyjąć bez zastrzeżeń
tę kwalifikację, ale sam fakt wywołania
naukowej dyskusji na ten temat będzie
niewątpliwie zasługą autora.
W pracy swej krótki ustęp poświęca
Gregorio analizie zawartości prasy jako
metodzie naukowej. W sumie pożyteczna
pozycja, (mk)

50-LECIE PRAWDY
BOLSZEWITSKAJA
PIECZAT'
I RABOCZIJ KŁASS ROSSII W GO
DY REWOLUCJONNOGO PADJOMA 1910—1914. Praca zbiorowa.
Akademia Nauk RSRR, Institut Istorii. Wyd. „Nauka". Moskwa 1965,
s. 406.
Książka ta jest zbiorem 19 artykułów
różnych autorów; treść ich jest oparta
na odczytach i informacjach, referowa
nych na odbytej w 1962 r. w Charkowie
sesji naukowej Instytutu Historii Aka
demii Nauk ZSRR, poświęconej 50-leciu
codziennej gazety Prawda i wzrostowi ru
chu rewolucyjnego w Rosji w przede
dniu pierwszej wojny światowej. W do
datku do książki zamieszczony jest spis
uczestników sesji charkowskiej z przy
toczeniem tytułów wygłoszonych przez
nich referatów oraz tytułów wydawnictw,
w których one zostały wydrukowane.
W kilku artykułach oświetlona jest ro
la Lenina w stworzeniu legalnej prasy
robotniczej, a przede wszystkim Prawdy,
a następnie pierwszej gazety robotniczej
w Moskwie p. n. Nasz Put'; dalej rola,
jaką odegrała prasa bolszewicka w roz
woju nowego ruchu rewolucyjnego w
kraju, jej walka z oportunizmem i rewizjonizmem oraz walka o skupienie klasy
robotniczej wokół partii bolszewickiej.
Dwa artykuły poświęcone są pismom li-
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tewskim i estońskim o kierunku bolsze
wickim, a parę innych — badaniom sto
sunków i powiązań pomiędzy Prawdą
i związkami zawodowymi.
Ponadto w zbiorze zamieszczone są ar
tykuły tylko pośrednio odnoszące się do
zasadniczej tematyki, ogłoszonej w tytu
le książki.
Szczególnie interesujące są dwa arty
kuły: „Niektóre podsumowania oraz za
dania stawiane badaniom historii nowe
go wzrostu ruchu rewolucyjnego w la
tach 1910—1914" pióra L. Iwanowa
i „Walka W. I. Lenina z militaryzmem
i groźbą wojny w latach wzrostu ruchu
rewolucyjnego" — I. Bestużewa.
L. I w a n o w ukazuje w swym arty
kule szerokie tło, na którym wyrósł no
wy ruch rewolucyjny w Rosji, demaskuje
politykę rządu carskiego, związków wła
ścicieli fabryk i stanowisko burżuazji ro
syjskiej; ocenia dalej przyczyny, liczbę,
organizację i rezultaty strajków w róż
nych rejonach Rosji, powołując się na
materiały znajdujące się w archiwach
różnych instytucji, prasę i wspomnienia
aktywnych uczestników ruchu rewolucyj
nego; przytacza wreszcie nazwy wszyst
kich periodyków, wydawanych przez par
tię bolszewicką w różnych miastach w
tym. okresie.
Największą rolę w ideowej i organi
zatorskiej pracy partii na polu skupie
nia milionowych mas robotniczych, które
stanęfy do walki w latach nowego wzro
stu ruchu rewolucyjnego, odegrała Praw
da, która była masową gazetą polityczną
i jest najważniejszym źródłem do bada
nia rewolucyjnego i działalności partii
bolszewickiej w tym okresie. Prócz tego
bolszewicy podjęli wydawanie pism pe
riodycznych w innych miastach: w Mo
skwie — Nasz Put', Samarze — Zaria
Powolżia, w Niżnym Nowgorodzie — Poyjołżskaja Byl, Narwie — Kiir (po estońsku), Baku — Nor Chosk (po azerbejdżarisku), Rydze — Wilnis (po litewsku); or
ganów zawodowych: Metallist,
Wiestnik
prikazczika, Żizń piekariej,
Dierwwoobdielocznik i inn.; teoretycznych i specjal
nych wydawnictw: Proswieszczenię,
Woprosy straćhowania,
Robotnica.
W zakończeniu artykułów Iwanow
szczegółowo omawia udział Lenina w re
dagowaniu materiałów dla Prawdy i kon
kretne kierownictwo redakcją (mimo
przebywania za granicą), a także nada
wanie przez niego kierunku pracom CK
partii. I wreszcie stwierdza, że przygoto
wywanie nowej rewolucji w Rosji było
zasadniczym tematem i podstawowym
kierunkiem Prawdy w latach 1912—1914.
I. B e s t u ż e w zaś w swym artykule
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podjął specjalny temat: walkę Lenina
z militaryzmem i groźbą wojny. Przyta
czając wyjątki z artykułów Lenina na ten
temat. Bestużew zaznacza, że Lenin ko
rzystał z każdej okazji, aby oświetlić pro
letariatowi rosyjskiemu ze stronic prasy
bolszewickiej klasowy kierunek polityki
pośpiechu w zbrojeniach i przygotowania
do wojny, przyprowadzanych przez mo
carstwa imperialistyczne w latach 1912
do 1914.
Interesujące są również informacje, za
mieszczone w artykułach G. Derenkowskiego, I. Rozentala, N. Kuraszowej
i S. Liwszyca.
D e r e n k o w s k i w artykule «Gaze
ta robotnicza Nasz Put'» informuje o tym,
jak z inicjatywy Lenina, pod kierownic
twem CK SDPRR(b) i przy bezpośredniej
pomocy Prawdy, wybitni moskiewscy
działacze robotniczy rozpoczęli w dniu
25 VIII 1913 wydawanie drugiej bolsze
wickiej gazety codziennej, podtrzymywa
nej finansowo przez robotników. Nasz
Put' wiele zdziałał dla propagandy idei
marksistowsko-leninowskich i wychowa
nia swych czytelników w duchu niena
wiści do istniejącego ustroju i do ideolo
gii burżuazyjnej. Choć gazeta wychodziła
krótko (12 IX 1913 r. została zamknięta
przez władze), niemniej jednak odegrała
ważną rolę w odbudowie i wzmocnieniu
tajnych organizacji w fabrykach oraz
wewnątrzpartyjnej
i międzyre jon owej
łączności.
O słabości legalnych czasopism wyda
wanych przez związki zawodowe po re
wolucji 1905—1907 г., jako konsekwencji
niewielkiej ich ilości, braku mocnych
podstaw finansowych, prześladowania ze
strony administracji państwowej w posta
ci licznych konfiskat, wysokich kar nieniężnych itp. — pisze I. R o z e n t a l w
pierwszej części swego artykułu „Praw
da i zawodowa prasa w latach 1912 do
1914". W tych latach słabość ta była w
pewnej mierze kompensowana przez
Prawdę, która udzielała sporo miejsca
na swych szpaltach kronice robotniczego
ruchu zawodowego; toteż robotnicy na
zywali Prawdę ..organem wszystkich za
wodów". Rozwój zaś prasy zawodowej
po 1912 r. wyznaczyły dwa zasadnicze
czynniki: ogromny rozmach ruchn straj
kowego i praca partii nad wychowaniem
i organizacją mas proletariatu. Skojarze
nie walki ekonomicznej z polityczną,
wciągniecie do tej walki nowych warstw
klasv robotniczej stwarzały potrzebę no
wych wydawnictw zawodowych. Natural
nym centrum zesoolenia się prasy robot
niczej stała się Prawda, przez którą rea
lizowało się partyjne kierownictwo inny-
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mi organami robotniczymi. W ten sposób
organy związków zawodowych wniosły
poważny wkład w przygotowanie mas
proletariatu do rewolucji.
N. K u r a s z o w a i S. L i w s z y c
w artykule „Grupowe składki na Prawdę
robotników-metalowców Rosji w latach
1912—1914" podają rezultaty swych ba
dań na ten temat. Na wstępie autorzy
objaśnili metodę badań, z których do
wiadujemy się, że metalowcy złożyli na
fundusz wydawniczy Prawdy 14.120 rb.
oraz że na fundusz ten wniósł w 1912 r.
3 tys. rb. CK SDPRR(b) i 2 tys. rb. oso
biście M. Gorki. W dniu 2-letniego jubi
leuszu, tj. 22 IV 1914 г., Prawda pisała
m. in.: „każda kopiejka złożona na fun
dusz wydawniczy jest cegłą, a z mnóstwa
tych cegieł zbudowana jest wspólna spra
wa — gazeta robotnicza". W zakończe
niu artykułu autorzy piszą: „Tylko co
dzienne, zorganizowane poparcie ze stro
ny robotników zapewniło Prawdzie moż
ność istnienia. Największą zaś część środ
ków na gazetę złożyli metalowcy, stano
wiący najbardziej rewolucyjną i świado
mą grupę robotników, idącą w awangar
dzie ruchu robotniczego w całym kraju".
I wreszcie E. G r i s z k u n a u t e in
formuje o historii i roli w rozpowszech
nieniu idei bolszewickich tygodnika Wilnis, organu KP Litwy, wychodzącego le
galnie od 13 XI 1913 do końca lipca w Ry
dze, ponieważ władze rosyjskie nie chcia
ły udzielić koncesji na wydawanie go
w obrębie Litwy. Zaś G. Ł u к i n oświet
lił rolę komunistycznego tygodnika Kiir,
wychodzącego legalnie od 15 VI 1912 do
końca 1913 r. w Narwie. Obie te gazety
pozostawały w ścisłym kontakcie z redak
cją Prawdy i z Leninem, mieszkającym
wówczas w Krakowie i Poroninie. Lenin
żywo interesował się pracą tych pism
i zamieszczał w nich swoje artykuły. Po
zamknięciu przez władze tygodnika Kiir,
jego kolegium redakcyjne wydawało póź
niej to pismo pod zmienioną nazwą Tee
Chiael, które przetrwało do połowy 1914 r.

*
Zamieszczone w omawianej książce
artykuły podają albo nowe, nie znane do
tychczas szczegóły, albo rzucają nowe
światło na znane już fakty z historii ru
chu rewolucyjnego w latach 1910—1914.
Dzięki temu stanowią one cenny wkład
w badanie jednego z ważnych okresów
historii Rosji i pomoc przy gruntowniejszym opracowaniu historii rosyjskiego ru
chu robotniczego w tym okresie, a także
historii Prawdy i rewolucyjnej prasy.
Stanislaw

Garztecki

ANTOLOGIA
BACKGROUND AND FOREGRO
UND, pod redakcją L. Markell'a,
Co. — N. York 1963, ss. 495.
Warto tę książkę przeczytać z wielu
względów. Jest to antologia artykułów
publicystycznych, które w różnym czasie,
ale przeważnie w okresie 1955—1963, zo
stały wydrukowane w New York Times
Magazine. Przede wszystkim jest to przy
kład wysokiej klasy publicystyki. Oczy
wiście, że jeśli chodzi o treść, to będzie
ona budzić nasze merytoryczne sprzeciwy,
ale nigdy nie powiemy, że jest naiwna
czy płytka. Jest to przeciwnik wysokiej
klasy, a książka jako przykład warsztatu
jest naprawdę ciekawa.
Rzecz jasna nie wszystkie artykuły za
warte w tej obszernej antologii są kon
trowersyjne. Znajdują się tam wśród licz
nych autorów takie sławy publicystyczne
jak C. L. Sulzberger, A. M. Rosental czy
F. Lewis, a obok nich ciekawe wypowie
dzi uczonych tej klasy co Albert Einstein,
pisarzy — A. Huxley'a, В. Russell'a czy
К. Сарка. Polityków i dyplomatów re
prezentują w antologii m. in. Jawaharlal
Nehru, J. К. Nyerere, G. F. Kennan,
A. E. Stevenson.
Ogółem występuje 74 autorów. A te
matyka tych prac, jakże różnorodna i cie
kawa. Oto tytuły niektórych artykułów:
„Religia i nauka'" (to właśnie temat Ein
steina), „Afryka potrzebuje czasu", „Mło
dzież studencka w Japonii", „Nic nowego
w Oświęcimiu", „Paryż w Nowym Yor
ku", „Opowiadania Churchilla", „Kobieta
amerykańska" itd.
Otóż jeden aspekt książki to jej treść
i dobór autorów. Drugi to sam pomysł
takiej antologii (praktykowany zresztą w
Stanach od lat), a u nas rzecz prawie nie
znana. Powstaje pytanie czy nie należało
by i u nas z tego pomysłu skorzystać. Nie
myślę jednak o wydawanych i u nas,
celnych wyborach publicystyki dwudzie
stolecia czy antologii reportażu jakiegoś
okresu. Chodzi mi tu o, w pewnym sen
sie, węższe potraktowanie tej samej ini
cjatywy, tzn. o wydawanie od czasu do
czasu wybranych artykułów jednego
dziennika czy kilku dzienników ujętych
np. terytorialnie.
Taka antologia byłaby z jednej strony
jakąś formą „samokontroli" dziennika
(co miał ciekawego do powiedzenia, na
różne tematy, w pewnym okresie czasu).
Po drugie byłby to wspaniały (bo poglą-
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dowy) materiał szkoleniowy dla młodych
dziennikarzy i dla studentów dziennikar
stwa. Po trzecie byłby to materiał po
znawczy o Polsce współczesnej, o pew
nym jej geograficznym regionie, itd.
Jeżeli ktoś mi odpowie, że takich ma
teriałów publicystycznych, które warto
by zebrać w książkę, w dzienniku, np.
wojewódzkim się nie znajdzie, to odpo
wiedziałbym mu pytaniem: to po co taki
dziennik się drukuje? Czyli innymi słowy
książka taka miałaby jeszcze jeden
użytkowy aspekt. Byłaby w pewnym
sensie jakimś bodźcem dla naszych pu
blicystów.
A myślę, że i wydawcy (książek) by
liby z takich antologii zadowoleni. Szłyby jak woda.
Mieczysław

Kafel

AMERYKAŃSKI PAMFLET
T. S. S i e b e r t, T. P e t e r s o n ,
W. S c h r a m m : FOUR THEORIES
OF THE PRESS, University of Illi
nois Press, Urbana, 1963, ss. 153 —
II wydanie.
Pierwsze wydanie tej pracy ukazało się
w 1956 roku. Książka stanowiła wów
czas pewną sensację dla prasoznawców,
socjologów oraz przedstawicieli nauk po
litycznych. Uzyskała ona kilka nagród w
USA, była recenzowana w wielu kra
jach i... wywoływała wiele kontrowersji.
Jedni — przeważnie ci „prawdziwi"
Amerykanie — chwalili ją, wprawdzie
nie za poziom i metodę naukową, ale za
to, że autorzy chcieli i w tej dziedzinie
zawiesić żelazną kurtynę i gromić wszyst
ko (tym razem w prasie) co nie amery
kańskie.
Inni wykazywali, że tytuł nie odpo
wiada treści, że w książce tej jest mowa
o czterech doktrynach czy czterech po
działach politycznych prasy (radia i TV)
światowej, ale w żadnym razie nie o te
orii prasy. Słowem zarzucano autorom,
że jest to pamflet polityczny, a nie praca
naukowa. Warto dodać, że takie i podob
ne zdania były wypowiadane nie tylko
przez prasoznawców socjalistycznych, ale
także i przez niektórych zachodnich. Po
siedmiu latach pracę wznowiono i wła
śnie ten egzemplarz mamy przed sobą.
Mogłoby się wydawać, iż po takiej dys
kusji i po takich recenzjach autorzy prze

myślą na nowo koncepcję pracy i zapre
zentują jakieś nowe rozwiązanie cieka
wego przecież tematu. Tym bardziej moż
na było tak sądzić, że wszyscy trzej au
torzy to cenieni w Stanach Zjednoczo
nych pracownicy nauki i na pewno „byli
zdolni" do innego podejścia do tego te
matu. Schramm np. jest wybitnym znaw
cą zagadnień kultury masowej i często
jest cytowany i u nas przez socjologów,
psychologów, a nawet filologów. Peter
son to filolog — prasoznawca, dziekan
dużego wydziału w University of Illinois,
a Siebert to znów znany prawnik, wy
kładający na uniwersytecie w Lansing.
Ale niestety. Autorzy powtórzyli —
przy małych zmianach — zimnowojenną wersję książki z 1956 r. Dali czytel
nikowi grubszą broszurę, która zawiera
po prostu nierzetelną publicystykę na te
mat prasy.
Podam parę cytatów. „The Soviet Comunist theory (o prasie — przyp. autora)
is only a development of the much older
authoritarian theory" (str. 2), — „United
States and Great Britain have mantained (...) almost wholly free (press) of
governement influence" (str. 4), — „the
Soviet media (tu — prasa — przyp. aut.)
are far from free" (str. 125), itd., itd.
I tak w tym stylu prawie cała książka.
Podzielona jest ona na cztery rozdziały,
których tytuły brzmią: 1. The authorita
rian theory, 2. The libertarian theory,
3. The social responsibility theory oraz
4. The Soviet Comunist theory. Praca
zaopatrzona jest w szczegółową biblio
grafię (zaleconą) do każdego rozdziału,
ale trudno by tam szukać choćby jednej
europejskiej książki, nie mówiąc już
o piśmiennictwie krajów socjalistycznych.
Jest po prostu rzeczą zaskakującą jak
Amerykanie zamykają się w swej wła
snej „wieży" bibliograficznej, gdy chodzi
o nauki społeczne. Ale to już sprawa
i temat nadający się do obszernego omó
wienia gdzie indziej.
Całość jest o tyle interesująca, że
książka na taki temat jak właśnie „różne
koncepcje prasy" jest bardzo potrzebna
i powinna być napisana, ale nie w ten
sposób jak praca recenzowana. Mówiąc
„nie w ten sposób" mam na myśli na
wet nie tyle jej „filozofię", jej wydźwięk
polityczny — bo ostatecznie to jest spra
wa autora i poglądów jakie reprezentu
je — ale chodzi mi o jakieś rygory rze
czywiście naukowe, ścisłość, o logikę, co
obowiązuje w każdej pracy teoretycznej
czy o teorii traktującej.
Mieczysław

Kafel
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LISTY GORKIEGO
M. GORKIJ I SOWIETSKAJA
CZAT'. Archiw A. M. Gorkiego.
X. Wyd. Izdatielstwo „Nauka".
skwa 1964. Część pierwsza s.
część druga s. 503.

PIETom
Mo
416,

Dziesiąty tom Archiwum A. M. Gorkiego
w części pierwszej poświęcony jest ko
respondencji autora z radzieckimi wy
dawnictwami książek, zaś w części dru
giej — z redakcjami czasopism, których
Gorki był bądź inicjatorem, bądź też na
czelnym redaktorem i kierował nimi rów
nież podczas pobytu za granicą.
W pierwszej części zamieszczona jest
korespondencja
z
W.
Worowskim,
W. Narbutem, I. Jonowem, A. Chałatowem, N. Nakoriakowem. L. Mechlisem,
A. Szczerbakowem i I. Gamarnikiem
oraz z wydawnictwami Wremia, Academia, Dieszowaja Bibliotieka GIZ-a, OGIZ,
DIETGIZ, Izdatielstwo Pisatielej w Le
ningradzie. Głównym tematem listów są
poszukiwania, sukcesy i niepowodzenia
radzieckich wydawnictw książkowych.
Najwięcej miejsca zajęły sprawy związa
ne z działalnością GOSIZDAT-u (Pań
stwowego Wydawnictwa RFSRR), do któ
rego pracy Gorki przywiązywał wyjątko
wą wagę. Pisze więc w liście z dn. 21.X.
1928 do A. Chałatowa, dyrektora DOSIZDAT-u: „Gosizdat jest dla mnie nieskoń
czenie drogi jako źródło siły kulturalnej;
widzę jego braki, interesuję się jego suk
cesami". W książce przytoczone jest 69
listów Gorkiego i 56 listów Chałatowa.
Każdy list zaopatrzony jest w szereg
przypisów, a do wielu dołączone są spo
rządzone przez Gorkiego programy wy
dawnicze oraz spisy autorów i ich dzieł,
które wydać należy. Z niezmierną uwagą
śledził również Gorki pracę wydawnictw
Ziemia i fabrika, Academia, Federacja,
Wremia i in.
W 1921 r. Gorki zagrożony gruźlicą wy
jechał do Włoch i spędził tam 7 lat. Śle
dził stamtąd literaturę rosyjską i dosko
nale się orientował w zachodzących w
niej przemianach. W listach jego niezwy
kle dokładnie scharakteryzowane są braki
rosyjskiej prozy tego okresu.
Wiosną 1928 r. Gorki przyjechał do
kraju *) i z wielkim rozmachem rozpo
czął działalność kulturalną, najwięcej powięcając się sprawom wydawnictw książ
kowych. Gorki był stronnikiem dobrze
*) Przebył w kraju tylko 8 miesięcy i znowu
z polecenia lekarzy wyjechał w końcu grud
nia z powrotem do Sorrento,
8 — Zeszyty Prasoznawcze

obmyślanego planowania w pracy wy
dawnictw, wydawania książek seriami
i kolektywnych wydań — ale jednocze
śnie radził sporządzać plany i programy
tak, aby nie były zbyt szczegółowe i nie
krępowały twórczej wolności i inicjaty
wy pisarzy.
Zdumiewająca jest gruntowna wiedza
Gorkiego o wszystkim, co dotyczy ksią
żek. Cieszył się z pojawienia każdej do
brej książki, dumny był z osiągnięć i suk
cesów prasy radzieckiej, radzieckich wy
dawnictw książkowych. Ale im bardziej
był dumny z tych osiągnięć, tym bar
dziej oburzał się na ich niedociągnięcia,
na niedbałą, nieumiejętną i niesumienną
pracę wydawnictw. Przykładem może słu
żyć list jego do A. Chałatowa z 24 I 1931
z powodu „oburzającego chłamu" wypu
szczanego w świat przez wydawnictwo
Federacja. Słowa: „chłam", „bzdura",
„chałtura", „śmieci", „makulatura" — co
raz to można spotykać w jego listach,
zawierających sądy o produkcji książek.
W walce o jakość książek nie było dla
Gorkiego spraw drobnych. Zwracał uwa
gę na papier i na ilustracje, na tłuma
czenia i na korektę, na format i zew
nętrzną szatę książki. Gniewały go błędy
autorów i korekty, niedbalstwo, nieodpo
wiedzialny stosunek do pracy. Nie po
dobna przytaczać przykładów tych opinii
Gorkiego, gdyż w listach jego znajduje^
my ich setki.

*
Druga książka zawiera listy Gorkiego
do redaktorów (a częściowo też listy re
daktorów do niego) wielkich czasopism
radzieckich Krasnaja Now', Nowyj Mir,
Ogoniok, Sibirskije Ogni, na których ła
mach Gorki zamieszczał swoje artykuły
i utwory literackie, a także koresponden
cję ze współpracownikami pism Naszi
Dostiżenia, Za Rubieżom,
Litieraturnaja
uczeba i Kołchoźnik — których był od
powiedzialnym redaktorem. Korespon
dencja Gorkiego z A. Worońskim, W. Połońskim, E. Zazulą, M. Kolcowem, W. Zarubinem i innymi pisarzami i dziennika
rzami, obrazuje życie literackie i ideowo-polityczne w kraju w latach 1920 do
1930 i daje nowe bogate materiały do
poznania wielostronnej działalności Gor
kiego, prowadzonej z niezwykłym rozma
chem po Rewolucji Październikowej a
także historii literatury i dziennikarstwa
radzieckiego. W rozdziałach „Dodatki"
zamieszczone są dokumenty związane
z organizacją, planami i pracą pism.
Zamieszczona w tej książce korespon
dencja odgrywa wyjątkową rolę dla cha-
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rakterystyki działalności dziennikarskiej
Gorkiego w latach 1920—1930, jej treści
i kierunku. Dotyczy to zwłaszcza ko
respondencji z Worońskim, odzwiercie
dlającej aktywny udział Gorkiego w pro
gramie i pracy tygodnika Krasnaja Now',
który powstał w połowie 1921 r. z inicja
tywy N. Krupskiej, A. Worońskiego
i M. Gorkiego. Woroński został naczel
nym redaktorem pisma, a Gorki — kie
rownikiem jego działu literackiego. Pod
czas pobytu we Włoszech Gorki pozo
stawał w dalszym ciągu faktycznym kie
rownikiem tego działu: Woroński posyłał
mu wszystkie materiały literackie do ak
ceptacji i adiustacji. Stamtąd również
Gorki typował autorów, których chciał
przyciągnąć do pisma, a sam drukował
w nim stale swoje utwory.
Mimo że mieszkał w Sorrento Gorki
związany był wieloma nićmi z literaturą
i czasopismami radzieckimi. Wierzył w
przyszłość młodej radzieckiej literatury
i pomagał do jej rozwoju. „Gdybyście
wiedzieli, jak mi jest drogi każdy wiersz,
który się obecnie pisze w Rosji przez
was, twórców jakiejś nowej literatury!
Z chciwością śledzę za wszystkimi i ocze
kuję czegoś wielkiego wiedząc, że ono —
na naszym świecie składa się z drobiaz
gów" — pisał Gorki w liście z 30 IV 1925
do E. Zazuli, redaktora Biblioteki Ogon
ka.
Gorki był bardzo czuły na język reda
gowanych przez siebie czasopism. „Bardzo
bym prosił autorów artykułów o krańco
wą prostotę i ścisłość języka. Treść więk
szości naszych czasopism ze względu na
terminologię i ciężkość stylu jest niełatwa
do zrozumienia dla współczesnej młodzie
ży" — pisał Gorki w liście z 25 V 1930
do T. К ostrowa, redaktora miesięcznika
Za Rubieżom, po przeczytaniu pierwsze
go numeru tego pisma. Na ten sam temat
pisał w liście datowanym „koniec wrze
śnia 1930 r." z Sorrento do A. Kamegułowa, swego zastępcy na stanowisku na
czelnego redaktora miesięcznika Litieraturnaja uczeba: „Litieraturnaja
uczeba
powinna walczyć o czystość języka, po
szerzenie słownictwa, ścisłość i klarow
ność słowa, odzwierciedlającego życie w
ruchu, a człowieka — w działaniu".
Za jedno z naczelnych zadań prasy
uważał Gorki popularyzację nauki w ma
sach. Podkreślał przy tym znaczenie nau
kowych badań i osiągnięć, wskazując
jednocześnie na komplikacje i trudności
w tej działalności, aby masy, a zwłaszcza
młodzież zrozumiała te trudności, co po
winno zwiększać szacunek dla nauki.
Przystępując do organizowania miesięcz
nika Naszi Dostiżenia pisał m. in. w liście
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z 8 XII 1928 do S. Urickiego, sekretarza
odpowiedzialnego pisma: „Powinniśmy
usilnie podkreślać wszystkie, nawet drob
ne osiągnięcia nauki jako najwyższej
działalności rozumu ludzkiego; żyjemy
w kraju nie tylko wybitnie niekultural
nym, lecz prócz tego zarażonym instynk
towną nieufnością do siły rozumu... Zwy
ciężająca na wszystkich polach i organi
zująca wszystko siła rozumu najjaskra
wiej odzwierciedla się w dziedzinie nau
ki". Stawiając naukę na pierwszym miej
scu w redagowanych przez siebie pismach
i pozyskując uczonych, popularyzatorów
nauki do współpracy w nich, Gorki prag
nął zbliżyć pisma do życia, uczynić je
masowymi, aby służyły wychowaniu no
wego człowieka.
Godny także podkreślenia jest stosu
nek Gorkiego do tzw. kwestii kobiecej
czyli określenia miejsca i roli kobiety w
budującym się społeczeństwie socjali
stycznym. Np. w programie Naszich Dostiżenij (list z 31 XII 1928 adresowany do
redakcji tego pisma) Gorki na pierwszym
miejscu wymienił, jako dział obowiąz
kowy, „Ruch kobiecy: udział kobiet w
pracy politycznej i kulturalnej. O kobie
cie na Wschodzie —• oddzielnie. Ochrona
macierzyństwa i dzieci", a w post-scriptum do tego listu dodał: >,Ву1о by wprost
nieprzyzwoicie i dowodziło by braku tak
tu politycznego, gdybyśmy w 1 numerze
Naszich Dostiżenij nie dali artykułu o ko
bietach. Celem N. D. jest rozwój świado
mości socjalistycznej w masach, propa
ganda kolektywizacji pracy oraz pracy
jako podstawy kultury socjalistycznej.
Stawiając sobie taki cel, jesteśmy obo
wiązani teoretycznie — udzielić 50 proc.
naszej uwagi większej połowie rodzaju
ludzkiego tj. kobietom. Oczywiście 50
proc. nie udzielimy, bo nie ma do tego
podstaw w praktyce, ale mamy obowią
zek bardzo uważnie rejestrować wszyst
kie, nawet najdrobniejsze przejawy ru
chu kobiecego na drodze do tworzenia
nowego bytu. Ta sprawa nie stoi u nas
tak, jakby należało".

*
Niesłychanie różnorodna i płodna by
ła działalność Gorkiego, najwybitniejsze
go rosyjskiego pisarza i publicysty pierw
szego ćwierćwiecza XX w. Nic więc dziw
nego, że literaturoznawstwo rosyjskie po
święca mu najwięcej — obok Lenina —
studiów i opracowań. W korespondencji
Gorkiego rysuje się wyraziście oblicze
wielkiego działacza kultury radzieckiej,
człowieka o wszechstronnym umyśle, nie
zwykłej erudycji i wyjątkowej pracy.

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
Odzwierciedla się także w tej korespon
dencji krytyczny stosunek Gorkiego do
rozmaitych utworów starej i współcze
snej literatury pięknej, naukowej i filo
zoficznej — radzieckiej i zagranicznej.
Zawiera ona głębokie i dalekowzroczne
oceny, rady i projekty, dotyczące wyda
wania książek i czasopism.
Podkreślić wreszcie trzeba, że prócz
zagadnień, związanych bezpośrednio z
wydawaniem książek i czasopism, w ko
respondencji Gorkiego szeroko oświetla
ne są również ważniejsze wydarzenia po
lityczne i kulturalne życia Związku Ra
dzieckiego.
Stanisław
Garztecki

i

TWÓRCZOŚĆ E. E. KISCHA
EGON ERWIN KISCH. F. C. WEISKOPF. LEBEN UND WERK. (Pra
ca zbiorowa). Volk und Wissen, Ber
lin 1962, ss. 159.

Omawiana tu książka jest rezultatem
współpracy kilku autorów niemieckich
i czeskich; fakt ten tłumaczy dostatecznie
jej niejednolitość. W gruncie rzeczy skła
da się ona z trzech samodzielnych szki
ców: o praskim środowisku literatów nie
mieckich (autor: E. Goldstücker); o E.E.
Kischu (D. Schlenstedt) oraz o F. C. Weiskopfie (F. Arndt, L. Vaclavek, E. Krau
se). Całości dopełniają kalendaria twór
czości Kischa i Weiskopfa, a także wybór
fragmentów ich utworów. Adresatami tak
pomyślanego dziełka mają być nauczy
ciele, stąd też wynika przystępny i po
pularny charakter wykładu.
Tyle niezbędnych uwag wstępnych,
mających zastąpić omówienie całości to
mu. Wydaje się bowiem, że można w
tym miejscu zrezygnować z omawiania
dwu rozpraw o historyczno-literackim
charakterze, mniej istotnych z prasoznawczego punktu widzenia, poświęcając
za to więcej uwagi szkicowi Dietera
Schlenstedta o E. E. Kischu. *)
Szkic Schlenstedta mimo swej zwięz
łości (60 stronic druku wraz z kalenda
rium i bibliografią) stanowi interesującą
próbę dostarczenia czytelnikowi możli
wie pełnego kompendium wiedzy o życiu
i twórczości „Szalejącego reportera",
*) Przed laty recenzowaliśmy wcześniejszą
pracę tegoż autora „Die Reportage bei Egon
Erwin Kisch". Por. Zeszyty Prasoznawcze i960
nr 4, s. 97. (Przyp. red.).
8*
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oczywiście pełnego w takiej mierze, w
jakiej pozwalał na to popularny charak
ter wykładu.
Potrzeba takiego syntetycznego opraco
wania dorobku jednej z najciekawszych
postaci światowego dziennikarstwa jest
dość oczywista. Istniejącej w tej dziedzi
nie luki nie zdołała zapełnić wydana w
1956 roku książka E. Utitza „E. E. Kisch —
der klassische Journalist", a i samo opra
cowanie D. Schlenstedta, mimo swej nie
wątpliwej przydatności, nie zastąpi wciąż
brakującej monografii Kischa.
Schlenstedt wychodzi więc w swym
szkicu naprzeciw potrzebom czytelników
czekających już nie na przyczynki, ale
na całościowe omówienie dorobku autora
reportaży cieszących się po dziś dzień
niesłabnącą poczytnością. Wyrobienie so
bie poglądu na twórczość Kischa i jej
ewolucję jest jednak niezmiernie trudne,
gdy zważyć, że przeciętny odbiorca ma
dostęp zaledwie do małej części dorobku,
obejmującego ponad trzydzieści tomów
prozy, reportaży i dzieł dramatycznych.
Zaletą opracowania Schlenstedta jest
połączenie w logiczną całość wielostron
nego i niejednorodnego dorobku E. E.
Kischa, który debiutował jako liryk, po
tem dał się poznać jako prozaik, zanim
wreszcie skoncentrował swe zaintereso
wania na reportażu i przejściowo, na
twórczości dramatycznej. Sama twórczość
reportażowa Kischa nie jest też tak jed
nolita w swym charakterze, jakby się to
mogło wydawać czytelnikowi polskiego
wyboru opublikowanego przed laty przez
MON. Dopiero w syntetycznym ujęciu
wychodzi na jaw swoista logika rozwo
jowa pisarstwa Kischa. D. Schlenstedt po
trafił wykazać, że jest to logika ewolucji
światopoglądowej, idącej w parze z doj
rzewaniem talentu.
Niewątpliwą zasługą Schlenstedta jest
wydobycie teoretycznych poglądów Kis
cha na uprawiany przez siebie gatunek —
reportaż. Poglądy te znane są dotąd za
ledwie wyrywkowo, przeważnie poprzez
kilka powtarzanych wciąż cytatów (np.
cytat o „logicznej fantazji"). Jak wynika
z opracowania niemieckiego autora, kon
kluzje teoretyczne Kischa są znacznie bo
gatsze i chyba nadal aktualne w toczą
cych się dyskusjach nad własnościami
gatunku reportażu. D. Schlenstedt nie po
przestaje na przytaczaniu sformułowań
teoretycznych Kischa, ale wnosi do tych
dyskusji swój własny wkład, proponując
następującą definicję gatunku, sformuło
waną na podstawie analizy dorobku
„Szalejącego reportera":
„Reportaż jest literacką formą odbicia
rzeczywistości, łączącą w sobie elementy
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artystyczno-fikcjonalne (obrazy, epizody,
narrację) z naukową dokumentacją i pojęciowo-artykułowym
(aufsatzartigen)
przedstawieniem; jako sprawozdanie za
chowuje wierność szczegółów, bezwarun
kową prawdziwość, równocześnie stano
wiąc płaszczyznę dla komentarzy spra
wozdawcy i estetycznej oceny; jego for
ma językowa grawituje pomiędzy rzeczo
wym stylem sprawozdania i artystycznie
ukształtowaną narracją."
Definicja Schlenstedta może wydać
się sporna (zwłaszcza w częściach akcen
tujących „literackość" gatunku), trudno
tu jednak o dyskusję z teoretycznym sta
nowiskiem autora. Zamiast tego na za
kończenie wydaje się potrzebną uwaga
natury metodologicznej. W pracy nie
mieckiego autora doszło do zachwiania
proporcji między analizą samej twórczo
ści Kischa, a opisem biograficznym i roz
ważaniami o społeczno-politycznych uwa
runkowaniach jego pisarstwa. To, co
miało stanowić jedynie tło twórczości
i jej wyjaśnienie, wysunęło się w opraco
waniu Schlenstedta na plan pierwszy,
spychając na margines zainteresowania
ewolucję rysującą się w samych utwo
rach. Szkoda. Prześledzenie zmian zacho
dzących w zawartości i kształcie kolej
nych tomów Kischa mogłoby stać się
prawdziwie pasjonującym zadaniem ba
dawczym. Czeka ono wciąż na swego monografistę.
Jacek

Maziarski

FUNKCJONALNOŚĆ TEKSTÓW
H. A. S h e a r r i n g , В. С. C h r i 
s t i a n : REPORTS AND HOW TO
WRITE THEM. G. Allen and Unwin
Ltd. London 1965, s. 141.
Jeżeli zbiór banalnych prawd może kie
dykolwiek stać się wartościową i poży
teczną książką, to takim zbiorem jest po
radnik, dla autorów sprawozdań opraco
wany przez Shearringa i Christiana.
Książka, adresowana przede wszystkim
do pracowników naukowych zobowiąza
nych do składania raportów z przepro
wadzanych badań i eksperymentów, w
pełni zasługuje na to, by polecić ją jako
lekturę tym wszystkim, którzy z racji
wykonywanego zawodu trudnią się pisa
niem tekstów praktycznego komunikowa
nia, a więc sprawozdawcom prasowym,

urzędnikom, autorom tekstów reklamo
wych i działaczom społecznym.
Oczywiście tej rekomendacji polski
czytelnik nie może brać dosłownie. Ani
tylu egzemplarzy omawianej książki nie
znajdzie się w Polsce, by jakaś istotna
część zainteresowanych mogła do niej do
brnąć, ani znajomość języka angielskiego
w Polsce nie jest na tyle rozpowszechnio
na w zainteresowanych środowiskach, by
większa liczba czytelników mogła sobie
poradzić nawet z tak prostym stylem, ja
ki charakteryzuje tę książkę. Rzecz zresz
tą napisana została przez Anglików dla
Anglików i stąd (choćby ze względu na
różnice między zasobem środków języko
wych angielszczyzny i polszczyzny) nie
wszystkie zawarte w niej wskazówki w
równym stopniu zasługują na uwagę po
przeniesieniu ich na grunt polski.
Określiłem na wstępie książkę Sherringa i Christiana jako zbiór banałów. Cze
muż więc ją omawiać? Po co tracić czas
i miejsce w Zeszytach? Narzuca się pro
sta odpowiedź: zebrane w niej banały
powtarza się widocznie zbyt rzadko, je
żeli spotykamy na każdym kroku tak du
żo niedobranych funkcjonalnie tekstów.
Niechże to stwierdzenie usprawiedliwi
w oczach czytelników poniższe uwagi.
Przyczyną złych wypowiedzi sprawoz
dawczych bardzo często jest to, że piszą
cy nie uświadamia sobie, po co pisze. Nie
kiedy wina leży po stronie zleceniodaw
cy, który nie określił dostatecznie jasno
zamówienia. Odpowiedzialność jednak
spada zawsze na autora. Powinien on, za
nim przystąpi do pisania tekstu, odpowie
dzieć samemu sobie na kilka arcyważnych pytań. A więc: Ile osób będzie czy
tało mój tekst? Jaki jest ich zawód? Co
wiedzą o poruszanej w tekście proble
matyce? Którzy z moich znajomych są
potencjalnymi czytelnikami przyszłego
tekstu? Dlaczego, kiedy i gdzie ludzie
będą czytać mój tekst? Co zrobią po je
go przeczytaniu? Jak im ułatwić zaak
ceptowanie poglądów wyrażonych w tek
ście?
Odpowiedź na te i tym podobne pyta
nia pomaga określić cel wypowiedzi. A
to jest jednym z podstawowych trzech
elementów skutecznego komunikowania.
Pozostałe dwa elementy to konstrukcja
pracy i jej język.
Zarówno słuchaczom jak i czytelnikom
ułatwia percepcję treści wypowiedzi od
woływanie się do ich doświadczenia. Do
tyczy to także używanych przez autora
wyrazów, przenośni i porównań. Umysł
każdego człowieka ma swój własny kod
(naturalnie kody ludzi z tych samych
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środowisk są bardzo podobne). Jeżeli w
tekście użyjemy zbyt wielu znaków, któ
rych brak w kodach naszych czytelników
lub słuchaczy, znajdziemy się w sytuacji
człowieka, który potrójną wtyczkę chce
włożyć do dwuprzewodowego gniazdka.
W tekstach sprawozdawczych należy
unikać wszelkich wyrazów i zwrotów nie
całkiem upowszechnionych. Można bo
wiem uważać za rzecz dowiedzioną, że
zwolennika nowej formy językowej mniej
razi forma tradycyjna, aniżeli zwolenni
ka formy tradycyjnej forma nowa. Wie
lu autorów, którzy w codziennej pracy
zawodowej posługują się różnymi specjal
nymi terminami, zapomina, że wyrazy te
należą do ich profesjonalnego dialektu.
Rozwój nauki osiągnął dziś taką specja
lizację, że w gruncie rzeczy każdego czło
wieka, oprócz najbliższych współpracow
ników, można uważać za laika.
Autor tekstów sprawozdawczych po
winien unikać wyrazów abstrakcyjnych,
które zwykle niby „zasłona dymna ukry
wają rzeczywistość przed oczyma czytel
ników i słuchaczy".
Winę za to, że mało kto umie dziś pi
sać poprawne sprawozdania ponosi w
znacznym stopniu szkoła. Bodajże nie
tylko w Anglii główny nacisk kładzie się
na opanowanie jakiegoś — pożal się Bo
że — „literackiego" stylu. Zadawane dzie
ciom wypracowania typu „Mój pies", al
bo „Moje wakacje" ocenia się zwykle pod
kątem ich literackości, co na pewno nie
uczy funkcjonalnego pisania. Wyobraźmy
sobie, że uczeń w ten sposób ująłby te
mat „Wizyta w Zoo":
„Grupa uczniów szkoły X zwiedziła
dnia tego i tego Zoo w Londynie. Obej
rzeliśmy następujące działy:
1. Pomieszczenia dla lwów,
a) zawartość: trzy lwy, dwa tygrysy,
dwa lamparty,
b) komentarz: w pomieszczeniu śmier
dzi,
c) wnioski: należy zainstalować wen
tylatory" itd.
Najprawdopodobniej takie ujęcie nie
spodobałoby się większości nauczycieli,
chociaż funkcjonalnie jako sprawozdanie
jest zupełnie poprawne.
Uczy się dzieci: unikajcie powtarzania
tych samych wyrazów. Dzieci piszą za
miast „pies": „najlepszy przyjaciel czło
wieka", „nasz czworonożny towarzysz"
itp. Taka zasada, może istotnie godna po
lecenia w tekstach o ambicjach literac
kich, przynosi opłakane skutki w wypo
wiedziach sprawozdawczych. Tutaj psa
trzeba nazywać psem, wodę — wodą, al
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kohol — alkoholem. Takiego stylu w tek
stach sprawozdawczych może obawiać się
tylko ten, kto nie ma nic do powiedze
nia.
Powyższe wskazówki nie wyczerpują
treści omawianej książki. Sądzę jednak,
że trafnie ilustrują jej problematykę
i klimat.
Walery Pisarek

ROLNICTWO W PRASIE NRF
Joachim
Z i e h e : : DER EIN
FLUSS VON PRESSE UND FUNK
AUF
DIE
AGRARPOLITISCHE
MEINUNGSBILDUNG DER ÖFFEN
TLICHKEIT. Verlag Paul Perey,
Hamburg und Berlin, 1964.
Pod. powyższym tytułem ukazała się w
NRF praca w serii ekonomicznych publi
kacji pod łącznym tytułem „Polityka
agrarna i rynek". Autor, dr Joachim Zi
ehe, stara się tu dać odpowiedź na pyta
nia związane z publikowaniem polityczno-agrarnych
informacji,
sprawozdań
i komentarzy oraz z powstającą na tej
podstawie opinią społeczeństwa o polity
ce agrarnej w Niemczech Zachodnich.
Jak wynika bowiem z rozważań auto
ra, na skutek zmniejszającego1 się udziału
rolnictwa w całokształcie ogólnonarodo
wej produkcji gospodarczej, zmniejsza się
również i zainteresowanie społeczeństwa
zagadnieniami rolnictwa,
ograniczając
się jedynie do nielicznych jego aspektów.
To z kolei daje grunt do powstawania
fałszywych opinii u ogółu społeczeństwa
o tej ważnej przecież gałęzi gospodarki
narodowej. Nie bez wpływu na kształto
wanie się opinii publicznej odnośnie do
zagadnień rolnych pozostają środki ma
sowej informacji, a zwłaszcza prasa i ra
dio, które w znacznym stopniu dają in
formacje z dziedziny polityki agrarnej
bardzo subiektywne, zawężone i niezgod
ne z rzeczywistością.
Na treść informacji polityczno-agrarnej mają wpływ w Republice Federalnej
trzy zasadnicze społeczne grupy intere
sów, które tej informacji wyznaczają gra
nice, wewnątrz których może się toczyć
polityczno-agrarna dyskusja w społeczeń
stwie. Grupami tymi są:
rolnicy,
konsumenci,
przemysł i handel.
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Naturalnie rolnictwo odnosi się do in mów agrarnych przez redaktorów wiel
formacji polityczno-agrarnej ze sponta kich organów prasowych. Jego zdaniem
w gazetach tych znaczna część artykułów
nicznym zainteresowaniem, gdyż egzy
o tematyce rolniczej przedstawia rzeczy
stencja zawodowa tej warstwy ludności
zależy ściśle od kierunku polityki agrar wistość nie we właściwym świetle, co
świadczy o niedostatecznej wiedzy agrarnej.
W mniejszym stopniu tyczy się to tych no-ekonomicznej ich autorów. Statystycz
kręgów społeczeństwa, których działal ne obliczenia wykazały, że na 100 proc.
ność gospodarcza jest ściśle związana z artykułów dyskusyjnych na tematy ag
rarne właściwych, a więc zgodnych z rze
rolnictwem.
czywistością, jest np. w:
Ze zdecydowanie mniejszym zaintere
sowaniem do tego problemu odnoszą się
Süddeutsche Zeitung
73 proc.
dalsze kręgi społeczeństwa. Tutaj przy
Westdeutsche Allgemeine
38 ,,
jęcie znajduje tylko taka informacja
Hamburger Abendblatt
83 „
z dziedziny rolnictwa, która związana
Frankfurter Allgemeine
98 „
jest w jakiś sposób z kształtowaniem się
Die Welt
96 „
cen za artykuły spożywcze, pochodzące
Deutsche Zeitung
64 ,,
ze wsi. Stąd też pierwotnie obszerne za
Die Zeit
78
gadnienie polityki agrarnej zredukowane
Rheinischer Merkur
100 ,,
zostaje tu jedynie do dyskusji na temat
Der Spiegel
50 „
cen.
Zasadniczym środkiem przekazywania
Znacznie lepiej pod tym względem in
informacji ze wszystkich dziedzin życia
czytelników gazety krajowe
są prasa i radio. Te środki masowej in formują
formacji obejmują swym zasięgiem każ (Heimatzeitungen), gdzie całość materia
dego umiejącego czytać obywatela. W łu agrarnego przedstawiona jest we wła
dziedzinie publikowania informacji rol ściwym świetle.
W całości poświęcone są rolnictwu rol
niczej prasa codzienna staje w konku
rencji z rolniczymi czasopismami facho nicze pisma fachowe. Pisma te, jako pi
wymi, które jedynie na tym polu zysku sma o zdecydowanie polityczno-agrarnej
ją przewagę w kręgu społeczeństwa wiej funkcji informacyjnej są, z małymi wy
skiego. Dla przeciętnego obywatela Nie jątkami, jednostronnie nastawione na
miec Zachodnich głównym źródłem in opinię rolniczych związków zawodowych,
są ich organami. Nie znajdują przyjęcia
formacji polityczno-agrarnej pozostaną
na łamach tych pism ani poglądy kon
nadal prasa codzienna i radio.
Rozmaite organa prasowe Republiki sumentów, ani handel, a jeszcze mniej
Federalnej są związane mniej lub wię nauka. Stają one subjektywnie i bezkom
cej ściśle z jedną z wymienionych powy promisowo po stronie rolniczego produ
żej grup interesów. Zatem gdy rolnicze centa.
pisma zawodowe opierają się ściśle na
Z kolei autor poddaje analizie cha
polityczno-agrarnych opiniach rolniczych rakter informacji polityczno-agrarnej. In
związków, przeciwstawiając się rygory formacja ta określona jest — jak stwier
stycznie poglądom innych grup, to wiel dza autor — doborem słów wchodzących
kie dzienniki akcentują raczej punkt wi w jej tekst. Na dobór słów specjalnie w
dzenia konsumentów. Niedostatecznym artykułach dyskusyjnych mają decydują
uwzględnieniem kwitowane są ogólnie cy wpływ trzy fakty:
w prasie sugestie naukowej teorii agrar
1. Niedostateczna znajomość istoty za
nej, która nie służy żadnej z wymienio
gadnień agrarnych, tak w społeczeństwie
nych grup interesów.
Wielkie dzienniki zachodnio-niemiec- jak i u autorów informacyjnego tekstu.
kie dają przeciętnie 1 do 1,5 procent tek
2. Z pojęciem „polityka agrarna" łą
stu zagadnieniom rolniczym, co w części czą się uczucia, które nie są dostępne rze
gospodarczej tych gazet wyraża się liczbą czowej interpretacji. Wchodzi tu w grę
około 6 proc. Öw polityczno-agrarny pro odwieczny antagonizm, jaki istnieje mię
gram to w 80 proc. artykuły dyskusyjne, dzy miastem a wsią. Prowadzi to w więk
reszta to informacje i sprawozdania, przy szości wypadków do tego, że prosta in
czym raczej kładzie się nacisk na większą formacja jest przez redakcje mniej ak
częstotliwość publikowania pewnych ma centowana i ceniona niż wyczerpujący
teriałów niż na ich jednorazowe zkwi- komentarz, podający opinię i pobudzają
towanie obszernym artykułem.
cy społeczeństwo do przyjęcia tejże, a za
Interesującą opinię daje autor o wła tem mający znaczniejszy wpływ na
ściwości przedstawiania pewnych proble kształtowanie się opinii publicznej.
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3. Sztywnie i nieustępliwie bronione
w prasie punkty widzenia dyktowane
własnym interesem takich grup jak: pro
ducenci (rolnicy), konsumenci, handel
i przemysł. Autor stwierdza, że w więk
szości wypadków w informacjach polityczno-agrarnych usuwane są w cień eko
nomiczne prawidłowości, którym podle
ga przecież i rolnictwo. Na ich miejsce
kładą owe grupy interesów pewnego ro
dzaju „pseudorzeczywistość", która jedy
nie tylko wewnątrz danej grupy uchodzi
jako prawda. Ponieważ jednakże owa
„pseudorzeczywistość" nie da się racjo
nalnie udowodnić, wobec tego owe gru
py interesów próbują narzucić swoje po
glądy ogółowi społeczeństwa przez zaan
gażowanie politycznego czynnika, publi
cystycznej przemocy czy zwiększonej siły
nadajników radiowych. W wyniku takich
publicystycznych wystąpień, wyradzają
cych się zwykle w walkę, pogłębiają się
jednakże przeciwieństwa. Obrona intere
sów przy pomocy niemożliwych do zre
alizowania postulatów, jest czynnikiem,
który obok innych ma decydujący wpływ
na kształtowanie się treści informacji.
Autor sądzi, że jeżeli polityczno-agrarna informacja ma być bardziej rzeczowa
i wywierać wpływ, to zmniejszony być
musi negatywny udział wymienionych
czynników w formułowaniu tekstu wia
domości, o ile to możliwe — należy go
zupełnie wyeliminować. Ma to wielkie
znaczenie w dzisiejszej dobie — jak
stwierdza autor — kiedy rolnictwo nie
jest już zgoła czołową pozycją gospodar
ki narodowej i udział jego w krajowej
produkcji brutto ciągle maleje wynosząc
dzisiaj zaledwie 6 proc. i zatrudniając
10 proc. ludności.
Fakt ten zasadniczo wpływa na zmniej
szające się zainteresowanie społeczeń
stwa zagadnieniami polityki rolnej, co
w następstwie pociąga za sobą powsta
wanie błędnych opinii o rolnictwie i je
go rozwojowych postulatach. Gdyby z ko
lei owe błędne sądy reprezentowane by
ły przez dostatecznie silną grupę intere
sów mogłyby w efekcie zyskać polityczną
wagę. Dałoby to grunt do podejmowania
ze strony czynników rządzących niewła
ściwych decyzji w stosunku do rolnictwa,
decyzji, które przeciwstawiłyby się go
spodarczemu rozwojowi, a przez to szko
dziłyby dobru ogólnonarodowemu. Wła
ściwe powstawanie sądów o polityce rol
nej jest punktem wyjściowym do podej
mowania polityczno-gospodarczych decy
zji, a jako takiemu należy się zatem naj
wyższa uwaga.
Leon

Głowacki

FILM W SZKOLE
LE FILM D'ENSEIGNEMENT EN
BELGIQUE — Aspects de son utili
sation et perspectives de promo
tion — Études du Centre National de
Sociologie du Travail — Les Editions
de l'Institut de Sociologie Université
Libre du Bruxelles, 1963.
Wydana książka jest wynikiem działal
ności komisji, wyłonionej przez Semina
rium Filmu i Kinematografii przy Insty
tucie Socjologicznym Uniwersytetu w
Brukseli. Zawiera 15 artykułów, w któ
rych członkowie komisji przedstawiają
swoje spostrzeżenia i doświadczenia w
zakresie stosowania w Belgii filmu, jako
pomocy audiowizualnej
w szkołach.
Książka ta daje także orientację jak
problem ten przedstawia się w krajach
najbardziej pod tym względem zaawan
sowanych tj. w USA, Anglii i Francji,
gdzie — według dokumentów — intere
sowano się tym zagadnieniem już w la
tach dwudziestych, ale potem zapanował
zastój i dopiero podczas, a zwłaszcza po
drugiej wojnie światowej, problem nau
czania przez film w najszerszym tego sło
wa znaczeniu spotkał się z prawdziwym
zainteresowaniem. Autor artykułu na ten
temat stwierdza, że z powodu posiadania
fragmentarycznych tylko materiałów nie
podaje konkretnie olbrzymich wysiłków
poczynionych na tym odcinku przez
ZSRR i większość krajów socjalistycz
nych (w znajdującym się wykazie czaso
pism z tej dziedziny jest wymieniony
polski Nowy film oświatowy, oraz kwar
talnik jugosłowiański).
Belgia pozostaje w tyle za swymi są
siadami, z licznych powodów. Złożyły się
na to trudności administracyjne z jed
nej, a brak poważnego zainteresowania,
a tym samym badań naukowych z dru
giej strony. Wprawdzie już w roku 1936
powstała przy min. oświaty „Komisja
filmu oświatowego", ale dopiero w 10 lat
później utworzono wydział kinematogra
fii, który od 1957 r. zajmuje się cało
kształtem pomocy audio-wizualnych w
szkole.
Niemniej — jak widać ze sprawozdaw
czego artykułu — praca ta dotyczy głów
nie dystrybucji, wymiany — również mię
dzynarodowej, na czym oczywiście Bel
gia korzysta — i spraw technicznych.
Istotny jest fakt, że ilość wypożyczają
cych filmy wzrosła 10-krotnie od roku
1949 do 1960, a najbardziej dotyczy to
filmów popularno-naukowych.
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W artykułach omawiających stosowa
nie filmu w nauczaniu poszczególnych
przedmiotów profesorowie — specjaliści
przedstawiają stan aktualny i swoje spo
strzeżenia. Wnioski ich mają charakter
wyłącznie hipotetyczny; wynika z nich
na ogół, że film w nauczaniu ma o wiele
mniejsze zastosowanie niż telewizja.
Niemniej osiąga przeważnie najlepsze
wyniki; posiada natomiast jedną ujem
ną cechę: brak bezpośredniego, wzajem
nego kontaktu między nauczycielem
a uczniem. Film wpływa korzystnie na
rozwój intelektualny uczniów zdolnych,
ale często wywołuje bierność u przecięt
nych. Wpływa też dodatnio na naukę ję
zyka ojczystego, wzbogacając słownik
i zainteresowania. Są tam jeszcze tak
oczywiste wnioski jak пр., że lekcje ję
zyków obcych tą metodą ulepszają ak
cent i wymowę, że wybitne wyniki moż
na osiągnąć przez film stosowany w nau
czaniu geografii, a mało uchwytne w ma
tematyce. —' Zresztą w każdym z tych
artykułów daje się zauważyć pewna kon
trowersyjność, a nawet czasem chaotyczność, co dowodzi — zresztą wykazuje to
cała książka — że problem jest w stadium
prób i to początkowym.
Drugim podobnym ośrodkiem jest Wy
dział audio-wizualny przy Urzędzie do
spraw zwiększenia produktywności, wy
korzystujący film dla osiągnięcia swych
zadań. Przy jego zastosowaniu kształci
się dorosłych w różnych zagadnieniach
jak: technika pracy, organizacja zarzą
dzeń, kształcenie personelu, sprzedawców
itp. To samo dotyczy przygotowywania
młodych kadr uczęszczających do szkół,
pod względem technicznym i zawodo
wym.
Oczywiście i w tym wypadku komisja
nie posiada żadnych wyników badań
o osiągnięciach tego typu działalności, bo
takie w ogóle jeszcze nie istnieją. Zresztą
w jednym ze wstępnych artykułów po
święconym
badaniom
filmologicznym
autor podaje jako pewnik, że nawet w
tych krajach, gdzie rola filmu w naucza
niu jest najbardziej zaawansowana nie
została jeszcze wypracowana ogólna me
todologia badań filmologicznych.
To jest jedna z podstawowych kon
kluzji, która zresztą narzuca się coraz
wyraźniej w miarę czytania recenzowa
nej pracy. Wypracowanie takiej nauko
wej metody badań jest tym bardziej
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skomplikowane, że — jak przypomina
jeden z autorów — należy mieć na uwa
dze znaną maksymę J. J. Rousseau, iż
„dziecko to nie mały dorosły". Autor ten
cytuje różne zabawne historie, np. poka
zano dzieciom film „podróż listu", gdzie
pięknie wykaligrafowany adres miał
przyspieszyć doręczenie listu czy paczki.
Zainterpelowane dzieci zauważyły jedy
nie, że „pan źle trzymał pióro". Innym
razem, gdy na ekranie pokazano mysz,
która stopniowo jakby rosła i przybliża
ła się — dzieci zdezorientowane szepta
ły, że to już chyba szczur, a może słoniątko, aż wreszcie jedno oświadczyło:
„to i tak nieprawda, bo to kino", obala
jąc tym samym całą ideę nauczania przez
film.
Niezależnie od tych wszystkich trudno
ści powstają ośrodki badawcze i jedne
mu z nich, znajdującemu się w SainCloud we Francji, jest poświęcony osob
ny artykuł, ponieważ — twierdzi autor —
w Belgii nic podobnego nie istnieje. Jed
nak w miarę czytania okazuje się, że
ten Ośrodek audio-wizualny przy studium
nauczycielskim (bo tak można to naz
wać) organizuje wprawdzie różne ekspe1rymenty i szkolenia, realizuje filmy dla
pedagogów, posiada liczne wydziały, ale
film dydaktyczny cierpi na podobne trud
ności jak w Belgii. Zaś badania nad tym
problemem obracają się ciągle w sferze
prób i — sprecyzowanych wprawdzie —
niemniej projektów.
Ostatni artykuł poświęcony jest roli
filmu dydaktycznego jako środka maso
wego oddziaływania. Autor —• profesor
uniwersytetu w Brukseli —• omawia wy
niki badań prowadzonych w USA pod
czas drugiej wojny światowej i snuje
rozważania na temat wpływu filmu na
poziom intelektualny oraz postawę i po
stępowanie jednostki. W artykule tym
niezmiernie wyraźnie występują niedo
statki nie tylko metody ankietowej, ale
i prowadzonych wywiadów, co już wie
lokrotnie podkreślano w podobnych pra
cach naszych i zagranicznych.
Recenzowana książka przez swoje
obiektywne oceny i rzetelne ujawnianie
braków, pozostawia wrażenie, że problem
filmu dydaktycznego w Belgii ma przed
sobą duże perspektywy rozwoju.
Maria

Łubkowska

Noty o polskich nowościach wydawniczych
O Julian B a r t o s z , Ryszard H a j d u k :
RODOWODY REWIZJONISTÓW. Instytut Ślą
ski w Opolu. Wyd. „Śląsk", Katowice 1965,
S. 262.
Książka zawiera biografie blisko 100 aktu
alnie działających w NRF przywódców i ak
tywistów tzw. „śląskiego ruchu ojczyźnianego".
Wśród tych nazwisk (układ alfabetyczny) ary
stokratów, przemysłowców, działaczy kultu
ralnych, pisarzy, są również dziennikarze. Oto
parę przykładowych sylwetek:
H. R. Fritsche, który pracował przed woj
ną w wrocławskim radiu i prasie oraz na
stanowisku dyrektora rozgłośni radiowej w
Zgorzelcu. Przed samą wojną zasłynął z na
pastliwych przeglądów prasy nadawanych
z Wrocławia także w języku polskim. W cza
sie wojny pracował w hitlerowskim aparacie
propagandy radiowej na okupowanych tere
nach. Pracę dziennikarską kontynuował w
NRF (własna agencja, współpraca z radiem,
reportaże z podróży zagranicznych). Publiko
wał również prace z dziedziny społecznej i po
litycznej funkcji radia i telewizji w krajach
zachodnich.
J. Hermann, który w dziennikarstwie pra
cuje od 1927, od 1933 artykułami swymi popien
rał w całej pełni politykę hitlerowską. Praco
wał w organie NSDAP Breslauer Neueste Na
chrichten. W czasie wojny służył w „kompa
niach propagandowych" na froncie. Po woj
nie — w Pressedienst. Liczne artykuły w pra
sie „ziomkowskiej".
W. ligner, wydawca i redaktor tygodnika
Der Schlesier (30 tys. nakładu), jednego z 350
organów prasy rewizjonistycznej. Prasa ta jest
w książce obszerniej scharakteryzowana (zob.:
przypis uzupełniający biografię lignera) i po
kazane są winiety tytułowe tych pism.
K. Schodrok (do 1940 podpisywał się jesz
cze „Sczodrok") również dziennikarz i wy
dawca: szowinistycznego Der Helfer (po I
wojnie światowej), potem Der schwarze Adler,
wreszcie Der Ober schlesier; obecnie w NRF
kwartalnika Schlesien (w Würzburgu; 3 tys.
egz. nakładu).
Ponadto przedstawieni są w książce: pisarz
i wydawca pisma Schlesischer Erzieher —
A. Hayduk; autor setek artykułów, wydawca
i redaktor roczników organizacji ziomkowskich — H. Hupka; pochodzący z Katowic —
H. Kostorz, kiedyś właściciel drukarni w Za
łężu, a w NRF wydawca Kattowitzer Zeitung
(tak! — obecnie Ober schlesischer Kurier —
Kattovntzer Zeitung, miesięcznik) i autor ar
tykułów; b. minister „spraw ogólnoniemieckich" w Bonn — E.Lemmer, który przed woj
ną współpracował z aparatem propagandy III
Rzeszy jako publicysta. Dziennikarzem jest po
seł do Bundestagu z ramienia SPD — H. Pöhler.
Dziennikarstwem parali się w latach hitleryz
mu O. von Pückler (później lotnik), E. H. Rakette, R. Vogel (od 1930 w gliwickiej polakożerczej Oberschlesische Volksstimme; w NRF
jako poseł do Bundestagu był przewodniczą
cym komisji prasy, radia i filmu), E. Weidner
(w radiu wrocławskim od 1933 do wojny). ltd.
Nie mała jest więc ta lista.
Temat — jak się wydaje zasługiwałby na
osobną monografię.
Ф Józef C h a ł a s i ń s k i , Krystyna С h ał a s i ń s k a : BLIŻEJ AFRYKI. Instytut Wyd.
„Pax", 1965, s. 543, ilustracje na wklejkach,
mapa.

Studium na temat współczesnej Afryki, jej
społeczeństw, kultury i problemów politycz
nych. Prasa jest tu jednym z podstawowych
źródeł, a zarazem tematem. Autorzy poświęca
ją środkom masowej informacji w Afryce wie
le uwagi. Niejednokrotnie piszą o ich zasięgu
i roli, stąd też wiele informacji na temat czy
telnictwa, wiele danych na temat nakładów,
poszczególnych tytułów, dziennikarzy i zespo
łów redakcyjnych. Te informacje rozrzucone
są po całej książce i jest ich więcej niżby
mogły sugerować podtytuły, takie jak np:
Drum i jego czytelnicy (s. 168), Prasa w Gha
nie. The Ghanaian (s. 179), Prasa Kenii (s. 236),
Tygodnik Słońce Natalu (s. 423). W tych zaś
rozdziałach znajdujemy małe szkice praso
znawcze, ukazujące np. narodziny i rozwój
prasy w Ghanie czy Kenii. Także wśród ma
teriału ilustracyjnego tej książki jest sporo
reprodukcji z prasy afrykańskiej.
O WSPOMNIENIA
OPOLAN
pod
red.
A. Glińskiej, K. Malczewskiego i A. Palosza.
Instytut Wyd. „Pax". 1965, s. 444, ilustracje na
wklejkach.
Druga seria (poprzedni tom wydany w 1960)
pamiętników mieszkańców Opolszczyzny, które
zebrał i opracował podany wyżej komitet re
dakcyjny przeważnie w formie nagrań ma
gnetofonowych. W wypowiedziach tych znaj
duje się sporo przyczynków do historii prasy
śląskiej przed I wojną światową i w okresie
powstań śląskich oraz prasy polonijnej w
Niemczech w latach międzywojennych. Niemal
wszyscy pamiętnikarze podkreślają rolę tej
prasy w podtrzymywaniu świadomości naro
dowej. Wielu mówi o jej czytelnictwie, kol
portażu, jeszcze inni o jej wydawaniu i re
dagowaniu (np. Szymon Koszyk, Marta Pawleta). W objaśnieniach są noty redakcyjne m. in.
o Gazecie Opolskiej, Katoliku, Nowinach Ra
ciborskich, o Spółce Wydawniczej „Nowiny",
wzmianka o pismach Związku Polaków w
Niemczech. Wśród fotokopii — strony tytuło
we większości czasopism wzmiankowanych
przez pamiętnikarzy.
©Alina
Łady к a
(Nofer): HENRYK
SIENKIEWICZ. Wyd. IV rozszerzone. Seria
„Profile", Wyd. Wiedza Powszechna, Warsza
wa 1965, s. 412, ilustracje na wklejkach.
W tej monografii poświęconej twórczości
Sienkiewicza nie mało stron dotyczy czaso
piśmiennictwa. Wówczas, gdy będzie chodziło
autorce o przedstawienie epoki, prądów spo
łecznych i literackich (np. prasa pozytywiz
mu; s. 10 i nast.), wówczas także, gdy będzie
mowa o dziennikarskiej pracy Sienkiewicza.
Jego debiutem — przpomnijmy — była recen
zja teatralna opublikowana w Przeglądzie Ty
godniowym (18. IV. 1869), potem pisywał kro
niki jako Litwos dla Gazety Polskiej, następ
nie jako współwłaściciel Niwy prowadził tam
dział literacki i pisywał felietony „Sprawy
bieżące". „Szkoła dziennikarstwa, przez którą
przeszedł w tych latach, podobnie jak wielu
innych pisarzy współczesnych, stała się waż
nym epizodem w dziejach jego twórczości.
Była to szkoła obserwacji, gromadzenia spo
strzeżeń, z których powstawały uogólnienia
przetwarzane z czasem w artystyczne obra
zy" — pisze autorka monografii (s. 64). Po
tem przyszedł jeszcze wyjazd do Ameryki
i korespondencje ze Stanów i w drodze pow
rotnej z Paryża. Wreszcie także „Listy z Af
ryki". „Była to praca świadomego swych za-
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dań publicysty" (s. 86). Ta część twórczości
Sienkiewicza, jak również sprawa jego sto
sunków z redakcjami pism, w których druko
wał swe literackie utwory, jest w monografii
odpowiednio eksponowana. A trzeba jeszcze
przypomnieć, że w 1882 r. Sienkiewicz stał się
nawet redaktorem naczelnym, objął redakcję
Stówa. Ten fakt (Słowo było organem neokonserwatystów) jest tu obszernie omówiony
i skomentowany. W zakończeniu autorka da
je przegląd ważniejszych publikacji poświęco
nych Sienkiewiczowi. Jego życie i twórczość
zostały drobiazgowo zbadane, opisane. Osobno
zestawione są studia poświęcone: publicystyce
Sienkiewicza. Jest ich sporo, a wśród nich:
„Henryk Sienkiewicz — krytyk literacki",
„Sienkiewicz — krytyk teatralny", nawet „Ję
zyk publicystyki Sienkiewicza". Ale czyżby
nikt nie napisał o Sienkiewiczu jako dzienni
karzu, redaktorze pracującym w redakcji, kie
rującym redakcją? Czyżby ta ważna przecież,
istotna dla twórczości Sienkiewicza jego pra
ca dziennikarska nie znalazła swego monografisty?
©Bolesław P r u s : KRONIKI. Tom XV.
Opracował Zygmunt Szweykowski. Z prac
IBL PAN. Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1965, s. 671.
W nocie o XIV tomie „Kronik" Prusa (ZP,
nr 4/64) zwracaliśmy już uwagę na przyczynki
do historii prasy, jakie znajdują się w tych
felietonach. Tom XV zawiera kroniki publiko
wane w latach 1897—1898 w Kurierze Codzien
nym. Już pierwsza z nich, z 10 stycznia, przy
nosi rozważania na temat publicystyki i dzien
nikarstwa, na marginesie objęcia przez F. No
wodworskiego redakcji Kuriera Polskiego. Dla
dziennikarza interesującym będzie warsztat
publicystyczny Prusa.
9 WSPOMNIENIA O ANDRZEJU STRUGU.
Wstęp i opracowanie Samuela S a n d l e r a.
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1965, s. 320.
Książka zawiera wspomnienia przyjaciół
i znajomych pisarza, którzy przedstawiają je
go życie i pracę. Na marginesie twórczości
pisarskiej, jest tu też mowa o dziennikarskich
zajęciach Gałeckiego-Struga np. jako redakto
ra Gazety Ludowej (w okresie Rewolucji
1905 г.; s. 64—65, 68, 72, 81), administratpra ty
godnika PPS-Lewicy Wiedza (s. 76), redaktora
pisma Rząd i Wojsko (tajne, wydawane przez
POW, s. 137). Obszerniej piszą M. Bibrowski
i J. Bürgin o współpracy Struga w tworzeniu
i redakcji pisma Oblicze Dnia (s. 193 i nast.
oraz s. 271 i nast.). Praca dziennikarska Struga
odnotowana jest w kalendarium ważniejszych
wydarzeń z jego życia (s. 295 i nast.). Prócz
wspomnianych wyżej, Strug związany był
jeszcze z redakcjami pism Ogniwa (1903; arty
kuły krytyczne), Robotnik
Wiejski
(1905),
Światło (1920).
• JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI. Materia
ły zebrał i wstępem opatrzył Wincenty D an e k. Biblioteka „Polonistyki" pod red. J. Z.
Jakubowskiego. PZWS, Warszawa 1965, s. 324.
Na książkę składa się: zarys życia i twór
czości Kraszewskiego we wstępie oraz mate
riały uporządkowane w takie działy: 1. Kra
szewski o sobie, 2. Z publicystyki Kraszew
skiego, 3. Kraszewski w oczach współczesnych,
4. Krytycy i historycy literatury o Kraszew
skim. W życiorysie uwzględniona jest dość

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
obszernie jiego praca publicystyczna i redak
torska (Athenaeum,
Tygodnik
Petersburski,
Gazeta Codzienna, a nast. Gazeta Polska,
Hasło, Omnibus, Tydzień i in.). Również w
wyborze materiałów znajdziemy przyczynki
do publicystyczno-dziennikarskiej działalności
Kraszewskiego: np. „Epilożek", w którym Bolesławita-Kraszewski rozprawia się z Czasem
i Gazetą Narodową, albo uwagi o roli prasy
w jednym z listów z zagranicy (s. 178—184).
Sprawy prasowe znajdujemy w tekstach o
Kraszewskim pisanych przez jemu współcze
snych, w korespondencji i wreszcie także w
przypisach.
9 Bolesław D r o b n e r: RZECZ O KLASO
WYM RUCHU ZAWODOWYM W POLSCE
w świetle prasy socjalistycznej. Tom II (la
ta 1918—1923), SS. 247; tom III (1924—1928), SS. 177.
Warszawa 1965, Wyd. Związkowe CRZZ.
Pierwszy, wydany w ubiegłym foku tom
tej książki, zasygnalizowaliśmy już w Zeszy
tach (nr 1/65). Prasa, jak to zaznaczył autor
w tytule, jest podstawowym źródłem tego za
rysu dziejów klasowych związków zawodo
wych w Polsce. Prasa związkowa jest tez te
matem, jako jeden z czynników rozwoju ru
chu związkowego i znajdujemy o niej liczne
wzmianki w tej książce.
W osobnych rozdziałach omawiane są po
szczególne związki zawodowe i tam mowa
jest o ich organach prasowych. W tomie III
znajdujemy rozdział w całości poświęcony
prasie związkowej (ss. 161—167). Po krótkiej
charakterystyce ogólnej, gdzie mowa także
o nakładach prasy zawodowej (2.461 tys. egz.
w 192.5 г.; a ponad 6 milionów egz. w 1929 г.),
przedstawiony jest ruch prasowo-wydawniczy
według poszczególnych związków zawodowych.
Tytuły, nakłady, zmiany, ilość wydanych nu
merów itp.
Na osobną uwagę zasługują też rozdziały
poświęcone drukarzom (t. II, ss. 97—107; t. III,
ss. 70—74), zmianom w ich organizacjach
związkowych, strajkom itp.
® Stanisław K o m o r n i c k i : REGULAR
NE JEDNOSTKI LUDOWEGO WOJSKA POL
SKIEGO. Formowanie, działania bojowe, orga
nizacja,
metryki jednostek
piechoty.
Wyd. MON, Warszawa 1965, ss. 246.
Pierwszy tom informatora historycznego o
Wojsku Polskim w latach П wojny światowej.
W tej pracy przygotowywanej w Wojskowym
Instytucie Historycznym znajdzie czytelnik
również informacje o prasie wojskowej. Krót
kie monografie poświęcono Żołnierzowi Wol
ności, gazecie Zwyciężymy, gazetom związków
operacyjnych WP, gazetom dywizyjnym WP,
czołówce filmowej WP. Prasa wspominana jest
również w hasłach „Związek Patriotów Pol
skich w ZSRR" oraz w „Aparat oświatowy
i polityczno-wychowawczy WP".
• Czesław O ż a r z e w s k i : ZARYS DZIE
JÓW KSIĄŻKI I KSIĘGARSTWA. II wydanie.
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1965, s. 175.
Krótki, podręcznikowy zarys dziejów pow
szechnych książki, począwszy od powstania
pisma. Także druk i rozwój drukarstwa, ze
szczególnym uwzględnieniem Polski. Wzmian
ki na temat prasy. Książka kończy się omó
wieniem ruchu wydawniczego w Polsce Lu
dowej.
Noty opracował:
JAN KALKOWSKI
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wali się: Z. S z p a k ó w s k i (Potrzeby
społeczno-kulturalne wsi — 1960 nr 3),
W czerwcu 1965 ukazał się 100 nr Wsi Wł. О г у 1 (Czytelnictwo prasy ludo
Współczesnej
— teoretycznego ruchu wej — 1960 nr 9) i E. J a g i e ł ł o - Ł y ludowego (jego pierwszy numer ukazał się s i o w a (1961 nr 10, 11).
Problematyką t e l e w i z j i na terenie
w marcu 1957). Redaktorem naczelnym
miesięcznika jest Dyzma Gałaj. W oko wiejskim zajmowali się: D. M o r a w 
licznościowym liście do kolegium redak s k a , omawiająca wpływ TV na życie
cyjnego Wsi prezes NK ZSL Czesław Wy- społeczno kulturalne i rodzinne (1960 nr
cech pisze: „Od przeszło 8 lat Wieś Współ 7), podobny problem poruszył J. R u d zczesna uczestniczy w podnoszeniu świa ki: Telewizja wśród młodzieży, (1964
domości politycznej i w rozwijaniu ak nr 5). B. O s t а с h o w s к i zajął się
tywności społecznej szerokich rzesz dzia percepcją programu telewizyjnego w śro
łaczy chłopskich, wnosząc twórczy wkład dowisku nas tu interesującym (1960 nr 5).
w wytyczanie dróg i form rozwojowych P. Ziarnik omówił miejsce i rolę TV w
polskiego rolnictwa i wsi". Dalej w liście procesach kultu ro-twórczy eh (1958 nr
jest mowa o podejmowanych przez re 7—8).
W omawianych 100 n-rach Wsi ukazało
dakcję „inicjatywach badawczych nad
ulepszaniem form i metod pracy ogniw się również wiele publikacji przedstawia
ZSL nad procesami przemian społeczno- jących różnorodne aspekty działalności
ekonomicznych, kulturalnych i obyczajo w tym środowisku r a d i a . M . K w i a t 
wych". Publikacje te „pomagają działa k o w s k i przeprowadził charakterystykę
czom chłopskim rozumieć i orientować się wiejskiego radiosłuchacza (1959 nr 3, 4,
w przemianach społecznych i gospodar 8), a także opublikował obszerniejszy
czych zachodzących na wsi w Polsce szkic z dziejów polskiej radiofonii (1960
nr 4, 5). Ukazały się również szkice mo
i w świecie."
Warto w tym miejscu podkreślić, iż ze nograficzne omawiające poszczególne cy
spół redakcji na swych łamach poświęca kle audycji adresowanych do słuchacza
dużo uwagi problematyce działania środ wiejskiego: m. in. В. T r y f a n scharak
ków masowej informacji na terenie wsi teryzowała „Niedzielną biesiadę" (1964 nr
i małych miasteczek, inicjując niejedno 8); obszerniejsze uwagi na temat wiej
krotnie ciekawe badania terenowe. Oto skiego programu radiowego opublikowali:
przegląd niektórych publikacji podejmu A. S r o g a (1960 nr 9) i A. I n g l o t
jących interesującą nas tu problematykę. oraz W. O r y l (1959 nr 6).
Stałą specjalnością redakcji jest publi
P r a s a . Tu odnotować wypadnie ana kowanie
obszernych serwisów statystycz
lizy B. G o ł ę b i o w s k i e g o dotyczące nych,
przedmiotem są różne prze
Zarzewia (1964 nr 9) i Tygodnika
Kultu jawy których
życia wiejskiego. Tematem takich
ralnego (1961 nr 7), P. Z i a r n i к а — serwisów
również problemy radia
Wieści (1962 nr 11). B. W e b e r (1962 nr (1961 nr 8, były
nr 9) i telewizji (1962 nr
11 i 12) zajęła się omówieniem modelu 5 i 1963 nr 1963
1).
młodego człowieka w koncepcji Nowej
Wsi na podstawie listów napływających
Na marginesie notatki warto zaznaczyć,
do redakcji magazynu. Magazyn ten do iż wyczerpującą analizę 50 pierwszych
czekał się obszerniejszego studium pióra numerów Wsi Współczesnej przeprowa
I. R y b c z y ń s k i e j i J . B i j a к a, po dził Bronisław G o ł ę b i o w s k i
(Kultu
święconego przede wszystkim ukazaniu ra i Społeczeństwo 1961 nr 4). Z okazji
rozwoju koncepcji pisma (1958 nr 10). jubileuszu Wsi w serwisie PAP-a znaleź
St. K o z i c k i opublikował (pt. „O wsi liśmy większą informację poświęconą te
czy dla wsi") ocenę Tygodnika
Kultural mu pismu. Wynika z niej, iż w 100 nu
nego (1964 nr 2).
merach pisma ukazało się 1864 artykuły,
Sprawą wiejskiej
p u b l i c z n o ś c i wywiady, dokumenty i serwisy staty
p r a s o w e j w swych studiach zajmo styczne, (sd)
100 NUMERÓW WSI

WSPÓŁCZESNEJ
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W CZASOPISMACH
DWUDZIESTOLECIE
PRASY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Przypomniał je autor szeregu cennych
szkiców z zakresu miejscowej prasy —
Sławomir Folfasinski, publikując z tej
okazji w kilku odcinkach na łamach Ży
cia Częstochowy (mutacja Życia Warsza
wy, 5—8 II 1965) „Małą encyklopedię pra
sy częstochowskiej". Publikacja ta przy
pomina najważniejsze momenty z dzie
jów 20-letniego dziennikarstwa Częstocho
wy: tytuły, ważniejsze instytucje prasowo-wyda wn i cze.
Działalność wydawniczą w tym ośrod
ku inicjuje w roku 1945 Glos Narodu —
dziennik firmowany przez kielecki Woje
wódzki Urząd Informacji i Propagandy
(od 3 II1945). Po likwidacji Ministerstwa
Informacji i Propagandy oraz jego te
renowych placówek, pismo przejmuje
„Czytelnik" tworząc zeń mutację Życia
Warszawy najpierw pt. Życie Częstocho
wy — Głos Narodu (w okresie 29 VI—
23 XII 1947), a następnie Życie Częstocho
wy. Problematyką tego regionu intere
sują się także pisma katowickie (Dziennik
Zachodni, Trybuna Robotnicza), poświę
cając im swoje mutacje.
Na samodzielne w pełni pismo zdoby
wa się środowisko częstochowskie ponow
nie w 1956 r. W kwietniu tego roku uka
zuje się społeczno-polityczny tygodnik
Gazeta Częstochowska — organ Powiato
wego Komitetu Jedności Narodu. Dziś
pismo to zajmuje specyficzną rolę wśród
innych gazet powiatowych. Po rozbudo
waniu mutacji terenowych (dla Kłobucka
i Lublińca) kontynuuje specjalne wydanie
dla załogi Huty „Bierut", a nadto od mar
ca 1958 wydaje kulturalny magazyn re
gionalny Nad Wartą, publikujący mate
riały i prace badawcze z zakresu kultu
ralnych tradycji regionu, artykuły publi
cystyczne i kronikę wydarzeń kultural
nych.
Dwudziestolecie prasy częstochowskiej
zbiegło się z ukazaniem (w wyd. „Śląsk")
obszernej monografii regionu i miasta —
„od zarania do dziejów współczesnych",
którą — jako jeden z rozdziałów — wy
pełnia również studium S. Folfasinskiego:
„Zarys dziejów prasy wydawanej w Czę
stochowie". Jej początki sięgają roku
1882, kiedy to w Częstochowie rozpoczyna
się ukazywać Karta ogłoszeń handlowych,
przemysłowych i informacyjnych
w Czę
stochowie, periodyk zajmujący się rów
nież wiadomościami bieżącymi.
*
Choć studium S. Folfasinskiego jest
istotnie przykładem dobrej pracy monograficzno-dokumentacyjnej, nie ma racji

jej recenzent (M. Krz.) na łamach Prasy
Polskiej (1965 nr 3, s 40—41) pisząc, że
„jest to chyba pierwsza u nas monogra
fia prasy prowincjonalnej". Odwrotnie —
można mówić w pewnym sensie — o re
nesansie tego rodzaju prac badawczych.
Na ich ożywienie wpłynęły niewątpliwie
obchody jubileuszowe 300-lecia prasy pol
skiej. Nie cofając się daleko pamięcią
wymienię gruntowne opracowania odno
szące
się
do
prasy
tarnowskiej
(P. C h r z a n o w s k a ,
А. К u n i s z:
Katalog wystawy zorganizowanej przez
muzeum w Tarnowie), nowosądeckiej
(K. G o 1 а с h o w s к i : Dzieje prasy no
wosądeckiej — Rocznik Sądecki 1962
s. 225—278), inowrocławskiej (J. A l e k 
s a n d r o w i c z : Materiały do dziejów
prasy polskiej w Inowrocławiu, Ziemia
Kaliska 1963 s. 125—152), pomijając licz
ne i interesujące przyczynki, (sd)

WIOSNA I LATO
W JOURNALISM
QUARTERLY
Byłoby chyba truizmem twierdzić, że
Journalism Quarterly jest dziś jednym
z najlepszych czasopism prasoznawczych
świata. Niemałą w tym zasługę ma różno
rodność poruszanej na jego łamach tema
tyki. Takie wrażenie pogłębia być może
fakt, że oto leżą przede mną dwa numery
tego kwartalnika: z wiosny i lata 1965
roku. Oprócz artykułów, interesujących
przede wszystkim dla czytelnika amery
kańskiego, znajduję w nich prace, obok
których i polski prasoznawca nie może
przejść obojętnie. Są to między innymi
w numerze wiosennym: Mass Media and
Community Identity in an Interurban
Setting L. В. В о g a r t a i F. E. O r e n s t e i n a , Communication and Affective
Relation R. F. C a r t e r a oraz Some
New Concepts of Newspaper Design
J. Z. S i s s о r s a, w numerze zaś letnim:
The Puzzle of Pornography D. M. G i 11m о г а.
Prasoznawcom, interesującym się roz
wojem środków masowego komunikowa
nia za granicą, sygnalizuję artykuły po
święcone prasie w Rumunii, Kenii i Iraku
oraz pracę V. F а г а с e' a i L. D on o h e w a : Mass Communication i Na
tional Social Systems: A Study of 43 Va
riables in 115 Countries.
Jeżeli recenzentowi wolno dać wyraz
w sprawozdaniu osobistym zainteresowa
niom, chciałbym skorzystać z tego prawa
i zwrócić szczególną uwagę na dwie po
zycje. Jedną z numeru wiosennego, doty
czącą stylistyki wypowiedzi prasowych;

W CZASOPISMACH
drugą — opublikowaną w numerze let
nim, a stanowiącą relację z badań nad
wpływem niektórych cech typograficz
nych gazety na jej czytelność.
Autorzy pierwszego z tych artykułów
(Consistency of Syntactic Structure as
a Factor in Journalistic Style), P. H.
T a n n e n b a u m i R. К. B r e w e r ,
postawili sobie za zadanie sprawdzić, o ile
temat wypowiedzi wpływa na jej styl.
Wzięli oni pod uwagę wyłącznie stronę
składniową badanych wypowiedzi. Jako
materiał posłużyły wszystkie teksty in
formacyjne agencji UPI nadawane w jed
nym dniu. Teksty te poklasyfikowano na
cztery grupy tematyczne: 1. sprawy ogól
noświatowe, 2. sprawy krajowe, 3. spra
wy sportowe.
Wszystkie wyrazy, występujące w ana
lizowanych tekstach,
poklasyfikowano
według części mowy, a następnie cały ten
materiał rzucono na maszynę liczącą, któ
ra miała ustalić prawdopodobieństwo po
jawiania się po określonych częściach mo
wy innych określonych części mowy.
Wzięto pod uwagę ciągi dwu-, trzy-, czte
ro- i pięeiowyrazowe. W wyniku obliczeń
okazało się, że stopień prawdopodobień
stwa występowania określonych kategorii
wyrazów po innych określonych katego
riach wyrazów jest we wszystkich czte
rech grupach tematycznych bardzo po
dobny. Próba statystyczna wykazała, że
stwierdzone drobne różnice są nieistotne.
Dowodzi to, że pod względem struktury
składniowej styl wiadomości jest względ
nie jednolity i nie zależy od tematyki.
Jeżeli nawet można by mieć zastrzeżenia
co do słuszności podziału wypowiedzi na
grupy tematyczne (uwzględnia on raczej
ważność informacji niż jej tematykę), to
obecność w tym podziale kategorii sportu
w znacznym stopniu podpiera trafność
końcowych wniosków.
Nie przeczę, iż zwracam uwagę na po
wyższy artykuł tym gorliwiej, że potwier
dza on teoretyczne a przyjęte a priori
założenia badań nad językiem w prasie
prowadzonych w naszym Ośrodku.
Drugi z wymienionych artykułów to
J. S. D a v e n p o r t a i S.A. S m i t h a :
Effects of Hyphenation, Justification and
Type Size on Readability. Organizatorzy
badań chcieli sprawdzić, czy i o ile użycie
myślników, wypełnianie składu drukar
skiego ślepym justunkiem celem zachowa
nia prawego marginesu oraz rozmiar
czcionki wpływają na szybkość czytania,
rozumienia i zapamiętywania treści ga
zety. W tym celu wydano specjalną gaze
tę, z której część egzemplarzy była skła
dana z użyciem myślników, część bez
nich, część egzemplarzy miała szpalty wy-
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justowane, część nie, część egzemplarzy
była drukowana czcionką 7,5 punktową,
część 9-punktową.
Eksperymentowi poddano 408 osób róż
nej płci, w różnym wieku i o różnym po
ziomie wykształcenia. Okazało się, że żad
na z wymienionych poprzednio trzech
cech typograficznych gazety nie wywarła
wpływu ani na szybkość czytania, ani na
rozumienie czy zapamiętywanie treści.
Autorzy zwracają jednak uwagę, że eks
perymentalna gazeta była tytułem, z któ
rym badani nigdy się nie zetknęli i prze
strzegają, że wyniki mogłyby być inne,
gdyby chodziło o wprowadzenie zmian
w wyglądzie gazety, do której ludzie zdą
żyli się już przyzwyczaić.
Ciekawostką wiosennego numeru Jour
nalism
Quarterly
jest artykuł pióra
B. H. W e s t l e y a, sekretarza redakcji
tego kwartalnika. Westley określa wyma
gania, którym powinien czynić zadość
artykuł przenaczony do Journalism Quar
terly. Warto polecić tę pozycję jako lek
turę wszystkim redaktorom i współpra
cownikom czasopism prasoznawczych. Tu
ograniczę się do zacytowania jej najistot
niejszego fragmentu: „Nie można wpraw
dzie i nie powinno się unikać specjali
stycznego języka, pisząc do naszego kwar
talnika. Wymaga tego zarówno potrzeba
ścisłości, jak i zwięzłości. Ale autor powi
nien pamiętać, że czytelnicy naszego pis
ma nie należą do jednej homogenicznej
dyscypliny, o jednym języku i jednej me
todologii. Musi mieć na uwadze, że ma
do czynienia zawsze z dwiema grupami
odbiorców: z tymi, którzy znają jego spe
cjalistyczny język i z tymi, którzy go nie
znają. Obie grupy łączy zainteresowanie
prasoznawstwem i masowym komuniko
waniem. Wszystkie artykuły w Journa
lism Quartely winny być dostępne dla
każdego zainteresowanego tymi dziedzi
nami wiedzy", (wp)

Trzeci numer (tom 42) kwartalnika
Journalism Quarterly przynosi m. in. in
formacje o badaniach nad wykształceniem
dziennikarzy pracujących w amerykań
skiej prasie. Badania objęły próbę skła
dającą się ze 109 dzienników, wśród któ
rych znalazło się 15 tzw. „prestiżowych"
gazet, cieszących się szczególnym autory
tetem, jak np. New York Times czy Chri
stian Science Monitor. Stwierdzono, że
w zespołach redakcyjnych pracuje od
48,33°/o (redakcje liczące mniej niż 6 pra
cowników) do 65,53% (w redakcjach gazet
prestiżowych) dziennikarzy posiadających
wyższe wykształcenie. Procent absolwen-
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tów szkół dziennikarskich, wahający się
w zależności od typu redakcji od 25,41 do
31,06, nie jest o wiele wyższy niż procent
dziennikarzy posiadających dyplomy hu
manistyczne (od 16,67 do 28,71).
Porównanie z podobnymi badaniami,
przeprowadzonymi w roku 1964, wskazu
je, że w „wielkich" oraz „prestiżowych"
gazetach liczba dziennikarzy z dyplomami
szkół wyższych zmniejszyła się o ok. 4%.

W CZASOPISMACH
Równocześnie jednak mniejsza jest dys
proporcja między procentem dziennika
rzy z dyplomami w tego typu prasie,
a w pozostałych redakcjach.
Charakterystyczne, że wiele redakcji
podkreśliło w odpowiedziach, iż uważają
dyplom szkoły dziennikarskiej za nie
zbędny warunek zatrudnienia dziennika
rza, inne redakcje za taki warunek uznały
studia wyższe, (tr)
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IV Czechosłowacko-Polskie Sympozjum Prasoznawcze
Kolejne Sympozjum Prasoznawcze im.
Zygmunta Młynarskiego, organizowane
tym razem przez krakowski Ośrodek Ba
dań Prasoznawczych odbyło się w Zako
panem (20—24 października 1965 г.).
W obradach uczestniczyli pracownicy
Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Komeńskiego w Bratysławie, Studium
Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszaw
skiego, Dziennikarskich Instytutów Na
ukowych w Pradze i Bratysławie, Ośrod
ka Badań Opinii Publicznej i Studiów
Programowych Polskiego Radia w War
szawie, Pracowni Metodycznej Radia Cze
chosłowackiego w Bratysławie
oraz
Ośrodka Badań Prasoznawczych w Kra
kowie. W obradach uczestniczyli również
przedstawiciele Biura Prasy КС PZPR
i krakowskiego KW PZPR, przedstawi
ciele Związku Dziennikarzy Słowackich,
Związku Dziennikarzy Węgierskich, Za
rządu Głównego i Sekcji Prasoznawczej
SDP, Zarządu Głównego RSW „Prasa"
oraz kilku dyrektorów polskich wydaw
nictw prasowych.
Tematem obrad, które otworzył prze
wodniczący Rady Naukowej OBP prof, dr
Zenon Klemensiewicz, były zagadnienia
dziennikarskiej informacji. Taki temat
ustalony został na poprzednim sympo
zjum w Harrachowie (CSRS).
Wygłoszono kolejno następujące refe
raty:
1. Z. M i t z n e r : Kilka myśli o infor
macji.
2. I. T e t e l o w s k a : Informacja —
odrębny gatunek dziennikarski.
3. V. M i h a l : Niektóre aspekty spo
łecznej funkcji komunikowania.
4. P. K a r v a s o v a : O wpływie pro
cesu odbioru na rozwój informacji radio
wej.
5. J. K u b i n : Stan i potrzeby badań
nad kształtowaniem opinii publicznej
przez środki masowej informacji.
6. W. P i s a r e k : Słownictwo współ
czesnej polskiej informacji prasowej.
7. К. К ą к o 1 e w s ki : Estetyka repor
tażu jako gatunku informacji.
8. A. K f e m e n a k o v a : V/ sprawie

rozwoju, charakteru i funkcji informacji
w recenzji.
9. P. D u b i e l , E. K a m i ń s k i : Informacyjność ilustracji w dziennikach.
Ponadto zgłoszone zostały referaty:
10. J. V e n с o v s к у : Sprawozdawstwo a podstawowa funkcja prasy.
11. M. M a r k o : Poznawczy i ideolo
giczny aspekt informacji.
(Referaty wymienione w punktach 3,
4, 8, 10, 11 przygotowane zostały przez
stronę czechosłowacką).
Na sympozjum przedstawione zostały
również trzy komunikaty:
1. T. B u t k i e w i c z : Obieg informa
cji jako zagadnienie międzynarodowe.
2. Juraj C h a r v â t : Komunikat na te
mat serii wydawniczej „O pracy dzienni
karskiej".
3. Alina S ł o m k o w s k a : Informacja
prasowa a polityka i dyplomacja w I po
łowie XIX w.
W dyskusji, w której wyrażono wiele
kontrowersyjnych opinii, zabierali głos
(wymieniamy w kolejności alfabetycznej):
F. Adamski, J. Darmo, K. Dlouhy, P. Du
biel, J. Charvât, V. Holina, P. Karvasova,
К. Kąkolewski, D. Kobielski, A. Kremenakova, J. Kubin, T. Kupis, S. Lato,
R. Leśnak, J. Maciaszek, J. Maziarski,
V. Mihal, Z. Mitzner, W. Pisarek, F. Ruttkay, A. Słomkowska, L. Sefcak, J. Symonik, A. Tepli, I. Tetelowska, M. Tyrowicz.
W podjętej przez sympozjum uchwale
stwierdzono: „W wyniku dyskusji uczest
nicy sympozjum uznali, że funkcja infor
macyjna w prasie socjalistycznej przysłu
guje wszystkim rodzajom i gatunkom
wypowiedzi dziennikarskich. Polega ona
na rzetelnym, możliwie szybkim i wszech
stronnym powiadamianiu o zdarzeniach.
Treść i zakres powiadamiania określa
ideowo zaangażowana postawa dziennika
rza. Wprawdzie wszystkie wypowiedzi
dziennikarskie pełnią funkcję informują
cą, ale najlepiej wyraża się ona w infor
macji (wiadomości) prasowej, jako od
rębnym — mimo istnienia form pośred
nich — gatunku piśmienniczym. Od jako
ści i ilości informacji dostarczanej przez
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środki masowego komunikowania w zna
cznej mierze zależy stopień integracji
społeczeństwa. W badaniach nad prasą
należy dążyć do możliwie wszechstronne
go ujęcia procesu masowego komuniko
wania, ujęcia uwzględniającego wszystkie
trzy aspekty tego procesu: nadawcę, prze
kaz i odbiorcę."
W cytowanej uchwale uczestnicy obrad
stwierdzili wielostronną korzyść dotych
czasowych spotkań w ramach sympozjów
i postanowili podobne
kontynuować
w przyszłości. Organizacji następnego,
piątego sympozjum, podjął się Dzienni
karski Instytut Naukowy i Katedra Dzien
nikarstwa Uniwersytetu im. Komeńskiego
w Bratysławie. Odbędzie się ono po stro
nie słowackiej w 1966 r. Tematem tego
sympozjum będą zagadnienia społecznych
funkcji prasy.
Nieobecność na obradach przedstawi
cieli niektórych ośrodków prasoznawczych
z Pragi uznano za sprzeczną z podjętymi
uchwałami poprzednich sympozjów. Jed
nocześnie, na IV sympozjum, rozszerzył
się krąg instytucji uczestniczących w ob
radach.
Nawiązując do poprzednich uchwał
postanowiono o sympozjach czechosło-

wacko-polskich informować także ośrodki
prasoznawcze w innych krajach socjali
stycznych. Należy zmierzać do tego, by
w przyszłości umożliwić przedstawicielom
tych ośrodków udział w sympozjach (w
sympozjum zakopiańskim uczestniczył po
raz pierwszy przedstawiciel Związku
Dziennikarzy Węgierskich — d r Ferenc
Dér). Uczestnicy sympozjum wyrazili
przekonanie o użyteczności organizowa
nia prasoznawczych spotkań międzyna
rodowych w ramach obozu socjalistycz
nego.
Tak jak dotychczas — w okresie mię
dzy sympozjami rozwijana będzie współ
praca w formie wymiany publikacji, bi
bliografii oraz bezdewizowej wymiany
pracowników naukowych, bibliotecznych
itp.

Redakcja Zeszytów
Prasoznawczych
zamierza w następnym numerze kwartal
nika (pierwszym w 1966 r.) zamieścić re
feraty zgłoszone na sympozjum zakopiań
skie, aby Czytelnicy nasi mogli się z nimi
zapoznać, (k)

Posiedzenie Rady Naukowej OBP
18 października 1965 r. odbyło się
w Krakowie posiedzenie Rady Naukowej
Ośrodka Badań Prasoznawczych. W skład
Rady nieco rozszerzonej w nowej kaden
cji, wchodzą obecnie: prof, dr Kazimierz
D o b r o w o l s k i , prezes Żarz. Główne
go RSW „Prasa" Tadeusz G a l i ń s k i ,
prof, dr Rafał G e r b e r , doc. dr Zyg
munt G o s t k o w s k i , red. Jacek G r o s z k i e w i c z , red. Michał H o f m a n ,
prof, dr Mieczysław K a f e l , red. Mie
czysław К i e t a, prof. dr. Zenon K l e 
m e n s i e w i c z , red. Tadeusz L i p s k i ,
dr Janusz M a c i a s z e k , prof, d r Hen
ryk M a r k i e w i c z , prof. Zbigniew
M i t z n e r , red. Stanisław M o j к о ws к i, prof, dr Kazimierz R o m a n i u k ,
prof, dr Paweł R y b i c k i , prof, dr Jerzy
S a w i c k i , prezes Komitetu d/s Radia
i Telewizji Włodzimierz
Sokorski,
prof, dr Józef S k r z y p e k , prof, dr Jan
S z c z e p a ń s k i , red. Mieczysław Z a wadka.
W obradach prócz członków Rady
wzięli udział wiceprezes Żarz. Gl. RSW
„Prasa" Edmund Król, dyr. Krakowskie- •
go Wydawnictwa Prasowego Jerzy Ko

szałek oraz dyrektor OBP Irena Tetelowska i kierownicy pracowni OBP.
Obrady otworzył i prowadził przewod
niczący Rady — prof, dr Zenon Klemen
siewicz. Zebrani uczcili minutą ciszy pa
mięć zmarłego członka Rady — prof, dr
Jerzego Fieri cha.
Tematem obrad było zatwierdzenie
sprawozdania z wykonanych przez OBP
badań w 1964 г., omówienie badań pro
wadzonych w 1965 г., jak również dzia
łalności wydawniczej i odczytowej Ośrod
ka.
Dyskusja skupiła się wokół pytania
wysuniętego przez Przewodniczącego Ra
dy: czy wykonane prace nasuwają jakieś
uwagi krytyczne w perspektywie ogól
nych kierunków działalności Ośrodka?
W związku z tym pytaniem — Rada
stwierdziła, że uważa ogólny kierunek
prac OBP za właściwy. W dyskusji na
temat bieżących prac Ośrodka zabierali
głos: profesorowie J. Sawicki, M. Kafel,
H. Markiewicz, Z. Mitzner, K. Romaniuk,
Z. Klemensiewicz, R. Gerber oraz pre
zesi RSW „Prasa" — Tadeusz Galiński
i Edmund Król.
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Oto niektóre z problemów wysuniętych
w dyskusji:
— konieczne są prace nad klasyfikacją
gatunków dziennikarskich ;
— naszej praktyce wydawniczej brak
opracowanej syntezy ekonomiki nowego
w naszym ustroju przedsiębiorstwa wy
dawniczego;
— nie charakteryzuje się warsztatu
i osiągnięć twórczych wybitnych polskich
dziennikarzy;
— prace badawcze nad skutecznością
krytyki prasowej powinny być kontynuo
wane i rozszerzane;
— podobnie — prace badawcze nad
czytelnictwem, które bardzo są cenne dla
praktyki, redakcji i wydawnictw;
— zwrócono uwagę na pilną potrze
bę prac nad ujednoliceniem terminologii
i statystyki wydawniczej.
Tematem ożywionej dyskusji była kon
cepcja tworzonego w Ośrodku obecnie

Działu dokumentacji, którego istnienie
stało się palącą koniecznością zarówno
ze względu na badania naukowe jak i dla
potrzeb praktyki dziennikarskiej i wy
dawniczej. Dział ten będzie gromadził da
ne o charakterze źródłowym z dziedziny
statystyki prasowo-wydawniezej, historii
prasy PRL oraz bibliografii prasoznawczej. Obawy zabierających głos w dysku
sji na ten temat budziła niewspółmierna,
wobec szczupłych środków, ilość i roz
miary zaplanowanych prac. Rada wyło
niła komisję, która opracuje hierarchię
tematów, jakie będą podejmowane ko
lejno przez Dział dokumentacji.
Rada, w związku z upływem kadencji,
dokonała wyboru nowego prezydium w
następującym
składzie: przewodniczą
cy — prof, dr Z. K l e m e n s i e w i c z ,
I wiceprzewodniczący — prezes Tadeusz
G a l i ń s k i , II wiceprzewodniczący —
prof, dr P. R y b i с к i, sekretarz Rady —
dr J. M а с i a s z e k. (r)

Nowe uprawnienia Francuskiego Instytutu Prasowego
Instytut Nauki o Prasie został we
Francji powołany przez Uniwersytet Pa
ryski jeszcze w roku 1937, lecz już w cza
sie wojny nastąpiła przerwa w jego pra
cy. Po wyzwoleniu, ściślej w roku 1947,
powołano znów do życia, tylko już nie In
stytut, ale Ośrodek Badań Naukowych
nad Prasą, przemianowany jednak w roku
1957 na Francuski Instytut Prasowy.
W roku 1961 powierzono mu zadania
dydaktyczne, a w roku 1965 — przyznano
prawo doktoryzowania.
Na czele Instytutu stoi Rada Admini
stracyjna. W jej władzach zasiadają:
M. Jean R o c h e — prezydent Rady,
rektor Akademii Paryskiej, oraz M. Clau
de B e i l a n g e r — wiceprezydent Ra
dy, prezydent Międzynarodowego Stowa
rzyszenia Wydawców Dzienników, dyrek
tor generalny Parisien Libéré. Zasadą
Rady jest zespolenie naukowców i prak
tyków, wydawców i dziennikarzy, toteż
w składzie jej na przykład obok M. D uv e r g e r a, wielkiego francuskiego me
todologa nauk społecznych i politycz
nych — zasiada Dyrektor Generalny
dziennika Le Monde B e u v e - M é r y .
Dyrektorem Instytutu jest znany z licz
nych publikacji prasoznawczych M. Fer-*
nand T e r r ou. To połączenie naukow
ców i praktyków — organizatorzy Insty9 — Zeszyty Prasoznawcze

tutu nazywają jego szczególną oryginal
nością i czynnikiem zapładniającym, po
zwalającym łączyć ścisłość uniwersytec
ką z wiedzą praktyków, szczególnie waż
ną w konceptualizacji badań.
Prospekty określają cel Instytutu jako
„badanie roli i warunków, w których
przebiega aktywność prasy i innych środ
ków masowego przekazu informacji". Ba
dania te zaś przebiegają w kilku — jak
mówi ów prospekt — aspektach: histo
rycznym, ekonomicznym, prawnym, socjo
logicznym i technicznym, aspektach, któ
re identyfikują się w Instytucie z oddziel
nymi sekcjami.
Prócz omówionego właśnie kierunku
badawczego — Instytut prowadzi również
prace dydaktyczne. Kształcą się tu na
ukowcy, przyszli badacze prasy i innych
środków masowej informacji. Każdy kan
dydat na studia musi posiadać dyplom
innego wydziału. Nauka w Instytucie
trwa dwa lata.
Trzeci kierunek — dokumentacja —
zajmuje się gromadzeniem bibliografii
opracowań z dziedziny nauki o prasie. Do
niego też należy wydawanie wznowionego
właśnie kwartalnika prasoznawczego pod
nazwą Etudes de Presse. Prócz kwartalni
ka Instytut wydaje Cahiers d'Etudes de
Presse oraz książki, (it)
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Z badań belgijskich
Aktualnie zarysowuje się tendencja do
przeprowadzania badań bądź grupowo,
bądź do konfrontacji wyników prac po
szczególnych badaczy reprezentujących
różne zespoły.
W ten sposób Radio i Telewizja Bel
gijska (RTB) wzięły na warsztat analizę
audytorium swej wielkiej audycji dla
młodych „Format 16/20". Program ten
składa się w połowie z piosenek, w po
łowie z ankiet i reportaży. Piosenki na
dawane są „na przynętę" dla młodzieży,
która, aby zobaczyć swe ulubione gwiaz
dy, musi obejrzeć również część infor
macyjną i wychowawczą audycji.
Aby poznać reakcję młodzieży na ten
rodzaj audycji radio i telewizja belgij
ska zorganizowały za pośrednictwem
swej Stałej Służby Ankietowej badania
sondażowe. Równocześnie RTB zwróciła
się do prof. F r a n k a r d a z uniwersyte
tu w Louvain o przeprowadzenie ankiety.
Równocześnie też asystent uniwersytetu
w Liège — D e b a t y , studiujący zasto
sowanie w Belgii metod „pre-testingu",
inspirowany faktem stosowania tej meto
dy w Stanach Zjednoczonych, został za
proszony do przeprowadzenia badań w
tym zakresie z młodymi telewidzami pro
gramu „Format 16/20".
Przestudiowano trzy numery magazy
nu; za każdym razem odpowiedzialni pra
cownicy uniwersytetów zbierali się przed
i po emisji, aby wraz z odpowiedzialny
mi przedstawicielami telewizji oraz rea
lizatorami programu dyskutować oko
liczności badań i ich rezultaty. Konfe
rencja taka zapewniała nie tylko lepsze
wzajemne zrozumienie między profesjo
nalistami z telewizji, a przedstawiciela
mi uniwersytetów, lecz również lepsze
zrozumienie tych zagadnień wśród sa
mych naukowców. Dotychczas bowiem
badacze z poszczególnych uniwersytetów
mieli tendencje do ignorowania się na
wzajem.
Rezultaty badań, których synteza jest
w toku opracowywania, zostaną opubli
kowane w przeglądzie Etudes de RadioTélévision,
wydawanym przez RTB.
(Przegląd ten zmienia obecnie formułę;
od 1966 r. ukazywał się będzie nie czę
ściej niż dwa razy w roku i zasadniczo
poświęcony będzie badaniom prowadzo
nym w Belgii).

*
"Inne doniosłe prace badawcze prowa
dzi Belgijski Instytut Wiedzy Politycznej
w związku z wyborami z 23 maja 1965 r.

Badacze z różnych ośrodków podzielili
między sobą prace na temat rozmaitych
aspektów kampanii wyborczej. Przepro
wadzenia analizy zawartości prasy, ra
dia i telewizji w tym zakresie podjął się
Narodowy Ośrodek Badań nad Środkami
Masowej Informacji pod dyrekcją prof.
R. C l a u s s'a.
Przez sześć tygodni poprzedzających
wybory przedmiotem badań były: zbiór
30 dzienników belgijskich i wybór 20 ty
godników, audycje informacyjne i wolne
trybuny polityczne w radio oraz w tele
wizji. Badaniom poddano zwłaszcza miej
sce poświęcone kampanii wyborczej i w
tym kontekście stosunki między trzema
wspólnotami:
walońską,
flamandzką
i brukselską.
W analizie ilościowej prasy (przepro
wadzonej przez G. T h o v e r o n a ) mie
rzono całkowitą powierzchnię zadruko
waną, powierzchnię redakcyjną (całkowi
ta powierzchnia zadrukowana minus po
wierzchnia przeznaczona na reklamy)
i w porównaniu z tym — powierzchnię
przeznaczoną na kampanię wyborczą
oraz powierzchnię przeznaczoną na kam
panię wyborczą, dotyczącą stosunków
między wspólnotami, przy czym te osta
tnie podzielono według struktury (teksty,
tytuły, ilustracje) oraz ze względu na
treść (informacje, opinie, ogłoszenia wy
borcze, różne), w końcu według pagina
cji.
Analiza jakościowa (dla dzienników
opracowywana przez A. P a t e r n o s t r e ;
dla czasopism — przez H. L h o e s t O f f e r m a n n a ) polegała na punktowa
niu i zliczaniu tematów wiodących, słówkluczy, wyśmiewanych osobiście w cyto
wanych dziennikach i periodykach.
Analiza emisji radiowych (F. B o l l e
d e B a l ) i telewizyjnych (А. К i г с kP a t r i c k ) przeprowadzana była według
tego samego wzoru co analiza prasy, przy
zastosowaniu koniecznych adaptacji.
Wielką wagę przywiązywano również
do nowej audycji telewizyjnej Face à
l'opinion, audycji, w której przedstawi
ciele różnych partii odpowiadali na py
tania zadawane telefonicznie przez tele
widzów. W tym wypadku współpraco^
wano z RTB. А. К i г с к p a t r i с к i Cl.
G e e r t s badali przedstawione pytania
(pochodzenie geograficzne, typ poruszo
nych zagadnień, stopień napastliwości
wobec ustroju i partii itp.), wybór pytań,
na które istotnie odpowiedziano (wybór
ten opracowany został przez dziennikarzy
RTB) oraz treść odpowiedzi.
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Aby zmierzyć zainteresowanie publicz
ności dla audycji Stała Służba Ankieto
wa RTB postanowiła współpracować przy
realizacji sondażu, którego sprawdzanie
prowadził Cl. G e e r t s .
W końcu sposób, w jaki prasa pisana
zdawała sprawę z tych audycji i jak je
wykorzystywała, był przedmiotem badań
D. V a n d e r v a e r e n a (chodziło o to,
aby dowiedzieć się jak kształtował się
dialog w argumentacji wyborczej między
prasą a telewizją).
W chwili redagowania powyższej no-

ty całość prac nie jest jeszcze definityw
nie zakończona. Syntetyczny tekst ukaże
się w następnym numerze Res Publica,
belgijskiego przeglądu nauk politycznych,
natomiast kompletne sprawozdanie z an
kiety opublikowane zostanie przez Ośro
dek Badań nad Środkami Masowej In
formacji w Brukseli.
Roger Clausse
(Dyrektor Narodowego Ośrodka
Badań nad Środkami Masowej
Informacji, Bruksela)

O kierunkach badań NSU *)
w zakresie teorii dziennikarstwa
Rozwój teorii dziennikarstwa na Sło
wacji charakteryzuje kilka faktów:
1. zwrócenie szczególnej uwagi na
opracowanie zagadnień z zakresu teorii
i historii dziennikarstwa, ze względu na
zapotrzebowanie pedagogiczne Katedry
Dziennikarstwa FFUK (Wydz. Filozoficz
ny Uniwersytetu Komeńskiego w Braty
sławie — przyp. red.);
2. jeśli idzie o piśmiennictwo — dzien
nikarstwo słowackie było w poprzednich
okresach (nie licząc pojedynczych prób)
niemal nietkniętą dziedziną. Nie było na
wet podręcznego podstawowego wykazu
bibliograficznego periodyków;
3. teoria dziennikarstwa, zagadnienie
jej przedmiotu, systematyka i metodolo
gia były i jeszcze chyba są w stadium
opracowywania; teoria dziennikarstwa ja
ko naukowa dyscyplina — powstaje do
piero teraz;
4. przygotowanie kadry fachowej, mo
gącej rozstrzygnąć naglące problemy teo
retyczne, uogólnić własne doświadczenia
dziennikarskie — żadne.
Te zaś powstawały w toku praktycznej
pracy badawczej, w pierwszych pracach
słuchaczy Katedry Dziennikarstwa na
FFUK, w pracach dyplomowych i w wy
kładach pedagogów. Dopiero w dwa lata
od powstania Instytutu, a w pięć lat po
utworzeniu Katedry Dziennikarstwa przy
FFUK, a więc w latach 1957—1958 przy
szły pierwsze wyniki, a z nimi pierwsze
doświadczenia.
Fakty powyższe nie mogły pozostać
bez wpływu na proces formowania się In
stytutu, na spełnienie jego podstawowego
zadania, którym jest opracowanie teore
tycznych problemów dziennikarstwa; za*) Novinârsky Studijni Üstav — przyp red.
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dania, któreśmy w tym czasie potrakto
wali pod wpływem obiektywnych potrzeb
raczej ogólnie (w zależności od stopnia
poznania tematu), aniżeli konkretnie —
sprowadzając je do konkretnych zagad
nień dotyczących zawartości czasopism.
Stanęliśmy przed zadaniem polegają
cym w pierwszym rzędzie na określeniu
historycznych ram przedmiotu naszych
badań; przeprowadzeniu studiów dotyczą
cych konkretnego materiału historyczne
go, dzienników, metod pracy dziennikar
skiej, procesu oddziaływania prasy na po
szczególne grupy socjalne czytelników
w zmieniających się warunkach historycz
nych; studiów stosunków społecznych, zy
skania odpowiedniej ilości doświadczeń
niezbędnych dla możliwości zajęcia się
współczesnymi problemami dziennikar
stwa.
W Otazkach novinarstva, od roku 1962
v/ Otazkach żurnalistyky, w Novinarskom
sborniku opublikowaliśmy serię prac mo
nograficznych, dotyczących problemów
historii dziennikarstwa słowackiego oraz
jego chronologicznego układu. Dziś już
znamy stosunkowo dobrze dzieje słowac
kiego dziennikarstwa od pierwszych pe
riodyków po rok 1945. Istnieją również
prace o problematyce powojennego roz
woju dziennikarstwa słowackiego.
Rezultatem tych badań są obok stu
diów — monografie: Perom a krvou, Bojova cesta Pravdy, monografia J. H o rvata:
Slovenske zvesti, Mirosława
H u p к i : VOSR v zrkadle slovenskej tlą
ce itp. Z uzyskanych materiałów instytut
przygotował i wydał zbiór artykułów
i szkiców: Kl. Gottwald o prasie, uzupeł
niony wstępem; D.M. K r n o : Prehlad
dejin svetoho novinarstva; V. K i i m e s :
Prehlad dejin ceskeho a slovenskeho no-
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vinarstva; F. R u d a s : К otazkam psy
chologie novinarstva; w wydawnictwie
„Dokumenty" — zbiór dokumentów KPCz,
dotyczących dziennikarstwa (1920—1963).
Instytut przyczynia się do zachowania
najcenniejszych
pozycji
słowackiego
dziennikarstwa. Przygotowaliśmy reedy
cję Slovenskych narodnych novin Sztura
(1845—1848), Slovenskych
zvesti (1936—
1938), powstańczej Pravdy (1944). Przy
gotowujemy
reedycję
Noveho
slova
(1944), kolejne wydanie nielegalnych
dzienników i czasopism.
Te podstawowe, niezbędne studia za
rysu słowackiego dziennikarstwa wzboga
ciły nasze doświadczenia związane z ba
danym zagadnieniem, pomogły ściślej de
finiować i formułować teoretyczne pro
blemy. Stopniowo powstawały warunki
umożliwiające opracowanie problemów
dotyczących dziennikarskiej teorii i prak
tyki. Potrzeby praktyki dziennikarskiej
były bodźcem do powstawania pierwszych
prac dotyczących klasyfikacji form lite
rackich w dziennikarstwie.
Jednym z rezultatów tych badań była
praca Milosa M a r k a „Otazky novinarskych zanrov", która ukazała się w na
szym wydawnictwie przy naszym udziale.
Praca nie roszcząca pretensji do ujęcia
całościowego; ale co jest istotne — wysu
wająca wiele otwartych i dyskusyjnych
problemów. W zbiorach prac teoretycz
nych Otazky żurnalistiky, których wyda
no do tej pory siedem, pracownicy Insty
tutu, Katedry Dziennikarstwa przy FFUK
i Metodologiczno-badawezego Ośrodka
czechosłowackiego radia w Bratysławie —
opublikowali szereg prac dotyczących
przedmiotu i metodologii teorii dzienni
karstwa, problemu wolności druku, infor
macji, społecznej funkcji dziennikarstwa,
ogólnej problematyki form dziennikar
skich, zagadnień reportażu, gawędy, felie
tonu, radiowej rozmowy, specyfiki tele
wizyjnego dziennikarstwa.
Działalność Instytutu była bodźcem do
powstania specjalistycznej
dziennikar
skiej biblioteki, jedynej tego rodzaju na
Słowacji. Z biblioteki tej, liczącej obecnie
16.000 tomów fachowej literatury doty
czącej dziennikarstwa i literatury po
wszechnej, posiadającej liczne roczniki
dzienników i czasopism — korzystają
dziennikarze, naukowcy i studenci. W bi
bliotece opracowuje się na bieżąco i re
trospektywnie bibliografie książek i arty
kułów z dziedziny dziennikarstwa. Biblio
teka posiada archiwum dokumentów do
tyczących historii i teorii słowackiego
dziennikarstwa i poszczególnych dzienni
karzy, kartotekę ważniejszych periody
ków zagranicznych. Odzwierciedleniem
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pracy bibliograficznej i dokumentacyjnej
biblioteki jest biuletyn Źurnalistyka, któ
ry wydaje instytut wspólnie z dokumen
tacyjnym archiwum SSN. Zespół lektorski i autorski współpracował z „Maticou
slovenskou", biblioteką uniwersytecka.
przy przygotowaniu bibliografii słowac
kich dzienników i czasopism za lata
1919—1938, 1939—1945, z wyszczególnie
niem artykułów z komunistycznej i postę
powej prasy z lat 1918—1945. Pracownicy
Instytutu opiniowali cały szereg semina
ryjnych i dyplomowych prac studentów
Katedry Dziennikarstwa FFUK, przygoto
wali też wiele analiz dotyczących zawar
tości słowackiej prasy.
Pomimo tych sukcesów pozostaje fak
tem, że teoria dziennikarstwa nie nadąża
za współczesnymi potrzebami. Z każdym
rokiem wzrasta potrzeba nie tylko znajo
mości dziennikarskiej praktyki, ale i wy
chowania kadry dziennikarskiej, potrzeba
specjalizacji w kształtowaniu dziennika
rzy dla prasy, radia i telewizji. W niema
łym stopniu wzrasta także rola mas przy
tworzeniu tych dyscyplin (korespondenci,
aktywni współpracownicy).
Proces studiów dziennikarskich i samo
kształcenia zależy bezpośrednio od pozio
mu prac teoretycznych, które powinny
dać dziennikarzom nie tylko recepty „jak
to robić", ale przede wszystkim stworzyć
bodźce dla ich pracy, teorię, która by im
pomogła poznawać całą złożoność proce
su twórczego, jego formy i skutku kon
kretnego, dziennikarskiego oddziaływania
na czytelnika, radiosłuchacza i telewidza.
Dotychczasowe osiągnięcia i doświad
czenia wykazują, że teoria nie może po
przestać na obecnej, spekulatywnej pod
stawie. Dla przeprowadzenia badań nad
prasą, radiem i telewizją — musi się
stworzyć nowe metody i techniki, które
pomogłyby zgromadzić i opracować dane
dotyczące oddziaływania prasy, radia i te
lewizji, oraz zbadały stosunek czytelni
ków, radiosłuchaczy i telewidzów do p r o
gramów ideologicznych — informujących.
Uwzględniając te socjologiczne badania —
musimy stale korygować nasze teoretycz
ne założenia, gdyż nie rezygnujemy
z obowiązku rozwijania ogólnych podstaw
dziennikarstwa.
Ze względu na to, że na Słowacji po
siadamy dwa ośrodki zajmujące się pro
blemami dziennikarstwa (drugim jest Ka
tedra Dziennikarstwa przy FFUK zajmu
jąca się teorią dziennikarstwa z punktu
widzenia potrzeb pedagogicznych), zacho
dzi uzasadniona potrzeba, aby NSU roz
wijało przede wszystkim empiryczną
część badań, badało oddziaływanie prasy,
radia i telewizji na nasze społeczeństwo.
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Istotnym jest fakt, że koncepcja ta jest
już w stadium realizacji. Przeprowadzili
śmy badania nad zagadnieniem wpływu
telewizji na rozwój kulturalny wsi, bada
nia nad czytelnikami Smeny *), nad tym,
co czyta nasza młodzież, które programy
radia i telewizji ogląda, oraz nad struk
turą czytelników prasy lokalnej. Realiza
cja nowej koncepcji badań jest jednak
uzależniona od zdolności i kwalifikacji
kadr.
Jakie są główne kierunki badań
w obecnej sytuacji? Najbliższym zada
niem jest zbadanie struktury i typologii
słowackiego dziennikarstwa, socjologicz
nej struktury współczesnych słowackich
czytelników, telewidzów i radiosłuchaczy.
Instytut będzie realizować to zadanie po
przez:
a) analizę zawartości poszczególnych
typów dzienników, wyników twórczości
dziennikarskiej (Mihal) ;
b) badanie oddziaływania prasy, socjo
logicznej struktury słowackich czytelni
ków w stosunku do struktury i typologii
słowackiej prasy (Holina, Vircik);
c) badanie problemów społecznej funk
cji prasy, oraz relacji między prasą a spo
łeczeństwem.
*) Vide w tym numerze artykuł V. Holiny —
przyp. red.
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Przy opracowywaniu budżetu wydaw
niczego uwzględni się stworzenie specjal
nego katalogu przedmiotowego, który
przyczyni się do polepszenia pracy.
W dokumentacji dziennikarskiej opra
cowuje się bibliografię książek, jak rów
nież studiów i artykułów istotnych dla
teoretycznych i historycznych badań do
tyczących prasy, radia i telewizji.
Na podstawie zebranego materiału bi
bliograficznego — biblioteka przygoto
wuje przegląd dzienników i czasopism —
dziennikarskich rzadkości.
Biblioteka poprowadzi archiwum histo
ryczne, w którym zgromadzi się materia
ły dotyczące historii prasy, radia i tele
wizji na Słowacji, zbierze dane dotyczące
dziennikarzy i ich twórczości.
W badaniach stosujemy nowe metody.
Jest to wynik rozwoju tej naukowej dys
cypliny. Ten kierunek w ostatnich latach
już realizujemy, uzyskując pierwsze wy
niki. Chcę jednakże podkreślić, że idąc tą
drogą nie unikniemy konfliktów. Jest to
bowiem praca, która nie posiada na Sło
wacji tradycji i dlatego ma charakter
eksperymentalny, a doświadczenia innych
krajów mogą nam pomagać jedynie do
pewnego stopnia.
Józef Darmo
(Dyrektor NSU, Bratysława)
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W ostatnich kilku miesiącach mieliśmy do zanotowania sporo znamiennych w skali
międzynarodowej faktów, świadczących o tym, iż badania naukowe nad środkami
masowej informacji stają się w wielu krajach palącą koniecznością. Łączy się to prze
de wszystkim z bezpośrednim zapotrzebowaniem praktyki na takie prace oraz z pow
szechnie już dziś przyjmowanym poglądem, że kształcenie kadr dziennikarskich nie
może się już odbywać systemem „przywarsztatowym".
Oto w Moskwie od stycznia 1966 ukazuje się stale naukowe czasopismo prasoznaw
cze jako dwumiesięcznik, czyli częściej aniżeli znany amerykański Journalism Quar
terly. Nazwa tego czasopisma brzmi: Wiestnik Moskowskowo Universitieta — seria:
Żurnalistyka. Jak pisze mi w liście dziekan J. N. Z a s u r s k i „czasopismo to prze
znaczone jest dla dziennikarzy, prasoznawców, wykładowców, studentów i aspiran
tów dziennikarskich wydziałów uniwersyteckich. W czasopiśmie tym przewiduje się
opublikowanie w 1966 roku prac poświęconych aktualnym problemom publicystyki,
wydawniczej działalności, problemom radia i telewizji oraz teorii i historii dzien
nikarstwa".
A więc będziemy mieli w Związku Radzieckim stały, naukowy dwumiesięcznik
prasoznawczy. Dotąd rolę takiego czasopisma spełniała częściowo Sowieckaja Pieczat —• pismo Związku Dziennikarzy Radzieckich, które stosunkowo wiele miejsca po
święcało teorii, ale był to jednak margines działalności tego miesięcznika.
Ostatnio Sowieckaja Pieczai opublikowała właśnie (nr 9/65) ciekawy artykuł wstęp
ny na temat szkolenia i badań nad prasą. Autorami artykułu są doe. K. K o w a l e w 
s k i i st. wykładowca A. Ł a n g f a n g . W artykule tym stwierdzono, iż „wydziały
dziennikarskie (uniwersyteckie) przygotowały wielu dobrych pracowników prasy i ra
dia" i że „dziesiątki z nich są dziś nawet wybitnymi dzennikarzami", ale z drugiej
strony autorzy wysuwają szereg postulatów pod adresem radzieckich uniwersytetów.
Tak np. zarzucają im brak „stabilnych planów" w zakresie kształcenia dziennikarzy
i permanentność różnych reorganizacji. Czyli — piszą autorzy radzieccy — „przez taki
brak stabilizacji narusza się jeden z podstawowych warunków normalnej organizacji
procesu nauczania". Drugim ważnym problemem jest, zdaniem tych autorów, spra
wa systemu przyjęć i egzaminów wstępnych na wydziały dziennikarskie. Chodzi mia
nowicie o to, aby przed egzaminem sprawdzić dziennikarskie uzdolnienia kandydata.
Stawia się tam również problem praktyki czy stażu dla tych wykładowców, którzy na
wydziale prowadzą przede wszystkim pracę badawczą, a przedtem nie pracowali
w prasie. Powinni oni, postulują autorzy, odbyć staż w redakcjach. Katedry i inne
ośrodki prasoznawcze powinny ich zdaniem podejmować przede wszystkim aktualną
problematykę prasy, radia i telewizji. W artykule poruszono również sprawę literatury
prasoznawczej i problem podręczników.
Dodajmy tu jeszcze, że właśnie w Moskwie odbyła się w grudniu 1965 międzynaro
dowa sesja prasoznawcza na temat „prawidłowości rozwoju prasy w krajach obozu
socjalizmu", a będziemy mieli obraz aktywnego rozwoju prac badawczych nad prasą
w ZSRR.
Niemal w tym samym czasie otrzymałem miesięcznik The Journalist (nr 265) organ
jednego z dwu Związków Dziennikarzy Angielskich. Znajduję tam artykuł Johna
D o d g e , dyrektora National Council for Training of Journalist, mówiący o tym, że
„ostatnia umowa zawarta między Związkiem Dziennikarzy (angielskich), a Stowarzy
szeniem Wydawców stanowi kamień milowy w historii brytyjskiego dziennikarstwa".
Otóż istotą tego porozumienia jest obligatoryjność uniwersyteckiego kształcenia dzien
nikarzy. Jest to rzeczywiście decyzja wyjątkowa, bowiem Anglia była dotąd jedynym
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krajem Europy, który „programowo" nie uznawał uniwersyteckiego kształcenia dzien
nikarzy oraz nie prowadził planowo badań naukowych w tym zakresie.
W tym samym numerze The Journalist zamieszczono już dwa wielkie ogłoszenia
o uruchomieniu dwu wydeiałów dziennikarskich: na Politechnice w Londynie (tzw.
Regent Street Polytechnic) oraz przy College of Technology w North Lodge, Dorlington. Obydwie te szkoły mają stać się także ośrodkami badawczymi nad prasą, radiem
i telewizją.
Ponadto donoszą z Anglii, że jedna z większych angielskich firm prasowych Leverhulme Trust przekazała uniwersytetowi w Essen sumę 11.000 funtów z przeznacze
niem na socjologiczne badania nad zawodem dziennikarskim. Badania te zostały po
wierzone zespołowi, którym kieruje znany socjolog prof. Jeremy T u n s t a l l .
Przedmiotem studiów ma być „dziennikarstwo jako zawód", a w szczególności ta
kie zagadnienia jak „rekrutacja, wykształcenie, specjalizacja" itp.
Badaniami naukowymi nad prasą interesują się dziś na Zachodzie tak wybitni
praktycy dziennikarstwa jak np. Walter L i p p m a n. Mam przed sobą jego przemó
wienie wj'gloszone na sesji IPI, która odbyła się kilka miesięcy temu w Londynie.
Mówiąc o potrzebie badań nad prasą, stwierdził rzecz bardzo — jak n a L i p p m a n a —
znamienną: „Powstaje dziś — mówił — problem dojrzałości prasy". Istnieje, twier
dził dalej „prawo publiczności do informacji, ale z drugiej strony istnieje także pra
wo rządu do obrad poufnych (deliberate confidentially), a w pewnych wypadkach
do całkowitej tajności". Lippman tak konkluduje: „te dwa prawa muszą współistnieć"
(must coexist).
Tendencje ożywienia badań prasoznawczych i dyskusji na temat roli i odpowie
dzialności prasy widzimy nie tylko w krajach rozwiniętych, ale — a może nawet
przede wszystkim — na obszarach krajów będących w rozwoju. Takim przykładem
może być Afryka. Obserwujemy tam dziś proces „eksplozji" środków masowej infor
macji i badań naukowych w tej dziedzinie. Otrzymałem niedawno raport sporządzony
przez Kofi В a t s a (Ghana), który jest przewodniczącym Unii Prasy Afrykańskiej.
Pisze on, że „sprawa badań nad młodą i jeszcze nie rozwiniętą prasą krajów afry
kańskich jest naszym pierwszym i podstawowym zadaniem. Od tego trzeba zacząć,
aby nasza prasa właściwie się rozwijała". Przypomina on także o obowiązkach jakie
ciążą w tym zakresie na krajach rozwiniętych oraz na Organizacji Narodów Zjedno
czonych. Obecnie bowiem, jeśli chodzi o prasę drukowaną, to 38°/o światowych nakła
dów (dzienników) ukazuje się w Europie, 33% w Ameryce Północnej, a na całe trzy
inne kontynenty — Afrykę, Azję i Amerykę Łacińską, przypada tylko 26%. Potrzeby
zaś w zakresie informacji stale rosną. Tak np. przed 10 laty działało na świecie 96
agencji prasowych w 54 krajach, a obecnie mamy 155 agencji, które wysyłają wiado
mości z 80 krajów.
Na tym tle warto przytoczyć kilka liczb mówiących o tym, jak gwałtowny rozwój,
zwłaszcza radia i telewizji, obserwujemy właśnie w ciągu ostatnich 10—15 lat. Opraco
wanie takie przygotował dla UNESCO L. S o m m e r l a n d i przedstawił je na jed
nej z międzynarodowych konferencji. Cytuję za udostępnionym mi powielanym spra
wozdaniem (marzec 1965), które ostatnio otrzymałem:
Dzienniki
Rok

liczba

nakład

Radio
odbiorniki

Telewizory

w milionach

j

1955

8043

243

250

44

1959

8000

260

365

86

1962

8475

292

405

131

1964

9754

294

409
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Wraz z rozwojem prasy, radia i TV zmienia się na całym świecie rola środków
masowego przekazu. Wspomniany już Batsa pisze, że prasa w krajach Afryki „ma nie
tylko informować, ale także wychowywać, przetwarzać bierne społeczeństwo w ak
tywną siłę narodowej rekonstrukcji".
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Dziś telewizję uważamy już u nas za coś oczywistego, ale pamiętajmy, że istnieją
niemal całe kontynenty, gdzie telewizja jest nieznana. Np. w Afryce szczęśliwym wy
jątkiem są takie kraje jak Marokko, Algeria, Kenia, ZRA, Nigeria i w ostatnich mie
siącach Kongo. We wschodniej Azji tylko Japonia i Filipiny posiadają sieć telewizyjną.
Oceania to również — poza Australią — biała plama telewizyjna.
W Europie i Ameryce Płn. telewizja zrobiła wielką karierę, ale znowu pamiętajmy,
że i tu jesteśmy w pewnym sensie dopiero u początków rozwoju techniki telewizyjnej.
Warto przypomnieć kilka dat. Przecież dopiero w :
1929 r. — nadano pierwszy program eksperymentalny telewizji angielskiej,
1930 r. — pierwsze regularne transmisje w USA (NBC),
1936 r. — pierwszy program eksperymentalny w Związku Radzieckim,
1938 r. — w ZSRR — program regularny,
1939—1945 r. — całkowite zatrzymanie rozwoju TV europejskiej;
1949 r. — jedyne kraje świata, które nadawały wówczas regularne programy TV
to: Anglia, Francja, ZSRR i USA.
Nie dziwmy się więc przepowiedniom ekspertów, iż być może niedługo będziemy
czytać „drukowane dzienniki w telewizji". Na ekranach przesuwać się będą za na
ciśnięciem przysłowiowego guzika stronice różnych gazet. W ub., 1965 roku, np.
w Cannes utworzony został (cytuję za Correspondance de Presse) Międzynarodowy
Ośrodek dla studiów nad techniką i programami telewizyjnymi. Dyrektor nowego
ośrodka Bernard C h e r r y oświadczył, że Cannes powinno stać się „światową sto
licą myśli telewizyjnej". Ośrodek już działa i prowadzi na razie szeroką działalność
wydawniczą na temat telewizji. Ogólnie zaś biorąc, nad szeroko pojętą techniką in
formacji (a więc dziennikarstwa) pracuje się dziś na całym świecie i na te badania
łoży się astronomiczne (jak na nasze proporcje) sumy. Np. Fundacja Forda ogłosiła
ostatnio, iż powzięła decyzję ufundowania stypendiów prasoznawczych na sumę 3 mi
lionów dolarów. Cel tych studiów- ma być całkowicie „praktyczny", a mianowicie: to
improve journalism. Wymienioną sumą dysponować będą tylko dwa ośrodki: Harvard
i Columbia University.
Chciałbym tu jeszcze wspomnieć o piśmiennictwie na tematy prasowe i prasoznaw
cze. I w tej dziedzinie jesteśmy świadkami bardzo żywej aktywności różnych ośrod
ków, instytutów i centrów. Wymienię tu tylko kilka charakterystycznych tytułów
nie mając oczywiście zamiaru ani możliwości ich recenzowania. Chodzi mi tylko
o stwierdzenie samego faktu szczególnego ożywienia ruchu wydawniczego w tej dzie
dzinie. Poza wspomnianym już prasoznawczym dwumiesięcznikiem radzieckim, warto
zanotować zapowiedziane wznowienie francuskiego kwartalnika Etudes de Presse,
oraz ukazującego się obecnie regularnie biuletynu FIJ pn. En Ligne Directe, który
wprawdzie nie jest biuletynem prasoznawczym, a zawodowym, ale wiele miejsca po
święca nauce o prasie i kształceniu kadr.
Z prac metodologicznych warto wymienić nowe wznowienie książki R. O. N a f z ig e r a i D. M. W h i t e'a pt. „Introduction to Mass Communication Research" oraz 3
wydania pracy prof. F. F a t t o r e l l o pt. „Introduzione alla tecnica sociale dell'informatione". Fakt kilkakrotnych wznowień tych książek (bardzo przecież specjali
stycznych) jest tu bardzo znamienny.
Na temat odwiecznego problemu wolności prasy ukazały się ostatnio dwie nowe
prace, z których każda — co jest zrozumiałe — zupełnie inaczej podchodzi do tego
zagadnienia. Myślę o ciekawym skrypcie Muhameda N u h i с a pt. „Sloboda stampe",
wydanym przez Szkołę Nauk Politycznych w Lublanie (Jugosławia) i o zachodnioniemieckiej książce W. T h i e l e : „Pressefreiheit — Teorie und Wirklichkeit". Та
ostatnia nie wiele byłaby warta, gdyby nie to, że zawiera ponad połowę oryginalnych
tekstów ustaw różnych prowincji (krajów) zachodnioniemieckich. Jest więc dla ba
dacza wartościowym zbiorem dokumentów.
I na zakończenie kilka słów o technice prasy. Jak donosi Interstages (nr 27 z 1965)
siedem nowojorskich dzienników przystąpiło do „zainstalowania systemu maszyn
drukarskich, które zautomatyzują całkowicie skład tekstu". Maszyny te są w zasadzie
podobne do systemu monotypowego, ale według opinii konstruktorów mają one dać
dużą oszczędność czasu (rzędu 40%) przy produkcji gazety. Maszyny te mogą być
używane również przy produkcji książek. Jak zapewnia Interstages, niektóre z tych
maszyn już zostały zainstalowane.
A więc wygląda na to, że istotnie wchodzimy — gdy mowa o produkcji gazet —
w nową pogutenbergowską epokę, a nie zapominajmy, że ta ostatnia epoka trwała
przeszło 500 lat.
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Prasa, radio i telewizja w Sejmie
Sejmowa Komisja Kultury i Sztuki wy
łoniła ze swego składu na obecną kaden
cję 6 podkomisji. W skład podkomisji do
spraw prasy i wydawnictw wchodzą: Sta
nisław M o j k o w s k i (PZPR), przewod
niczący, Henryk K o r o t y ń s k i (PZPR),
Witold L a s s o t a
(SD), Mieczysław
R ó g - S w i o s t e k (PZPR). W skład pod
komisji do spraw radia i telewizji: Ma
rian K u b i c k i (ZSL) przewodniczący,
Tadeusz G u t o w s k i
(PZPR), Alicja
M u s i a ł o w a (PZPR), Leon W a n t u ł a (PZPR). W skład podkomisji kinema
tografii: Ryszard H a j d u k
(PZPR),
przewodniczący, Eugenia B ł a s z c z y k
(bezp.), Maria L i p k a (ZSL), Władysław
M а с h e j e к (PZPR).
Ponadto powołano 3 podkomisje: do
spraw muzeów, zabytków, wzornictwa,
plastyki; następnie — teatrów, opery, fil
harmonii i instytutów
muzycznych;
i wreszcie — upowszechnienia kultury.
Na posiedzeniu Komisji w dniu 29 paź
dziernika 1965 omawiano wykonanie za
dań resortu kultury i sztuki w 1964 roku
oraz przewidywane wykonanie zadań
w 1965 r. Ogólną informację na ten temat
złożył min. Lucjan M o t y k a , a koreferat przedstawił pos. R. H a j d u k . Szcze
gółowo omawiano również sprawy prasy,
radia i telewizji. Oto ważniejsze dane
z przedstawionych informacji, koreferatów i dyskusji:
Prasa. Sprawozdanie z wykonania pla
nu i budżetu RSW „Prasa" przedstawił
prezes Tadeusz G a l i ń s k i . W 1964 r.
dodatkowe przydziały papieru pozwoliły
na podniesienie nakładu dzienników. Dal
szy wzrost nakładów notuje się i w tym
roku, ale zapotrzebowanie czytelnicze na
dal przewyższa ilości dostarczanych na
rynek egzemplarzy. Nakłady czasopism
nie wzrosły. Nieznaczna poprawa nastąpi
dopiero w przyszłym roku.
Wśród dzienników najwyższe nakłady
w 1964 r. osiągały: Trybuna
Robotnicza
(435 tys. dziennie), Express
Ilustrowany
(418 tys.), Trybuna Ludu (305 tys.), Życie
Warszawy (242 tys.). Wychodząca 3 razy
w tygodniu Gromada — Rolnik Polski
osiągała przeciętnie na numer — 522 tys.
egz. Wśród tygodników nadal największy
nakład miała Przyjaciółka (1853 tys.), na
stępnie — Kobieta i Życie (511 tys.), Prze
krój (480 tys.), Karuzela (411 tys.), Pano
rama (355 tys.), Filipinka i Dookoła Świa
ta (po 260 tys.).
Podniesienie nakładów możliwe było
dzięki wykonaniu przez przemysł papier
niczy planu 1964 roku (pierwszy raz od

lat). Przydział papieru został dzięki temu
podniesiony w 1964 r. o 2586 ton.
Pos. H. K o r o t y ń s k i w koreferacie stwierdził, że podobnie jak dzienniki
również prasa periodyczna powinna być
otoczona tą samą troską o wzrost nakła
dów. W ciągu najbliższych lat nie będzie
niestety podniesiona objętość czasopism.
Odbija się to na nich ujemnie, gdyż za
równo zakres tematyki jak i zaintereso
wania czytelników stale rosną, podczas
gdy objętość czasopism pozostaje ta sama.
Trudności w rozwoju prasy (nakładów
i objętości) tkwią nie tylko w zagadnie
niu dostaw papieru, ale i w aktualnym
stanie bazy poligraficznej. Obecnie poli
graf ika nie może już sprostać produkcji
pism codziennych w zwiększonych nakła
dach. Dyrektor Zespołu NIK, J. D o m in i e w s k i , zwrócił uwagę, że przemysł
poligraficzny wykazuje braki w koncen
tracji i koordynacji zarządzania. Istnieją
też braki w dziedzinie parku maszynowe
go. Podjęte w 1965 r. decyzje mają temu
zaradzić.
PAP. Plan i budżet Polskiej Agencji
Prasowej referował jej prezes Michał
Hofman. Nadal udoskonalana jest baza
techniczna i system łączności kablowej
i radiowej, co ma zasadnicze znaczenie
dla działania służby informacyjnej agen
cji. Wprowadzono nowy system przeka
zywania informacji z USA i system foto
grafiki przy wydawaniu biuletynów agen
cyjnych. Podjęto budowę centrum doku
mentacji prasowej. PAP posiada 22
korespondentów zagranicznych, co nie
jest wiele, choćby w porównaniu z siecią
korespondentów agencji jugosłowiańskiej
lub czechosłowackiej.
Mówiąc o odbiorcach biuletynów agen
cyjnych, redakcjach gazet i tygodników,
M. Hofman zwrócił uwagę na dyspropor
cję między objętością pism, a strumie
niem informacji, jakie do redakcji tra
fiają. Mała objętość gazet stwarza nie
kiedy wrażenie, że są jednakowe, ponie
waż z reguły mogą one pomieścić tylko
najważniejsze wiadomości.
Radio. Sprawy radia i telewizji refero
wał podsekretarz stanu w Min. Łączności,
Konrad
Kozłowski.
W obradach
uczestniczył też przewodniczący Komitetu
do Spraw Radia i Telewizji, Włodzimierz
S o k o r s k i . W zakresie bazy nadawczej
radiofonii rok 1964 nie przyniósł zasadni
czych zmian. Zasięgiem fal długich objęte
jest 95% powierzchni kraju (96°/o miesz
kańców), fal średnich — 57% obszaru
(72°/o ludności); liczba abonentów odbie-
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rających program na falach ultrakrót
kich wynosiła 450 tys. (11%) i do końca
1965 wzrośnie do 600 tys. Program fal
ultrakrótkich obejmie 56% powierzchni
kraju i do końca 1965 nadawany będzie
w 12 województwach. Pozostałe — objęte
będą tym programem w 1966 i 67. Mimo
poprawy pracy nadawczych stacji radio
wych i zwiększenia ich mocy (np. Łódź,
Białystok) w niektórych częściach kraju
istnieją nadal złe warunki odbioru. Szczegolnie dotyczy to fal długich. W 1964 od
dano do użytku nową rozgłośnię w Lu
blinie.
Przedmiotem dyskusji w czasie obrad
Komisji była sprawa niedostatecznego,
zwłaszcza na wsi, wzrostu radiofonizacji.
Najniższe wskaźniki notowane są w wo
jewództwach
kieleckim,
białostockim
i rzeszowskim (zob. również w tym nu
merze Zeszytów informację statystyczną
o radioabonentach). Mówiono o koniecz
ności podjęcia środków zaradczych, takich

jak zaopatrzenie rynku w odpowiednie
radioodbiorniki wysokiej jakości, rozwój
sieci punktów naprawczych, rozwinięcie
systemu sprzedaży ratalnej odbiorników.
Na to zjawisko zwrócił uwagę również
pos. M. K u b i c k i , postulując, by Ko
mitet zajął się zbadaniem przyczyn małe
go zainteresowania się wsi radiofonią
i podjął odpowiednie środki.
Telewizja.
Zasięg programu wzrósł
z 63% powierzchni kraju w 1964 r. do
70% w 1965. W nowe nadajniki wyposa
żono stacje w Szczecinie, Poznaniu i War
szawie. Szybko postępuje naprzód budowa
centrum telewizyjnego w Warszawie, co
jeszcze bardziej poprawi bazę technicznorealizatorską programów. Ilość teleabonentów stale wzrasta i podczas, gdy na
pierwszy milion abonentów trzeba było
czekać 12 lat, drugi milion przybył w cią
gu 2 lat. Pod koniec 1965 zarejestrowany
został 2-milionowy abonent, (r)

Radioabonenci i statystyka
Na wstępie tego numeru Zeszytów pi
szemy o kłopotach, jakie prasoznawstwo
ma z tak, zdawało by się, prostym zagad
nieniem, jak statystyka prasowo-wydawnicza. A oto przyczynek do tego zagadnie
nia, ale z innej, Choć pokrewnej dziedzi
ny: statystyki abonentów radiowych.
Biuletyn Statystyczny (nr 9/1965) opu
blikował tablicę przedstawiającą stan
abonentów radia i telewizji w Polsce na
koniec I półrocza 1965 (30 VI) w porów
naniu ze stanem w końcu zeszłego roku
(31 XII 1964). W ciągu tego półrocza ilość
abonentów radiowych spadła z 5788 tys.
do 5672 tys., a więc o 116 tys. Przy tym
odpowiednio liczba radioabonentów, przy
padających na 1000 mieszkańców, obniży
ła się z 185 na 180.
Tajemnica tego zaskakującego spadku
ilości abonentów wyjaśniona jest w przy
pisie do omawianej tablicy 71 (s. 45).
Liczba abonentów podana na koniec I
półrocza 1965 nie obejmuje „punktów od
biorczych i osób posiadających odbiorni
ki detektorowe, które od 111965 r. nie
podlegają rejestracji (w końcu 1964 r. —
142,5 tys., w tym na wsi — 14,6 tys.).
W ten sposób, w konsekwencji zarządze
nia, które zwalnia detektory od rejestra
cji, a słuchaczy radia za pośrednictwem
detektorów od opłat, nie będzie już wia
domo ilu jest posiadaczy odbiorczych

urządzeń radiowych w Polsce. Nie jest to
ilość wielka: 142 tys. na 5788 tys. i za
pewne ten anachroniczny już dziś spo
sób odbioru audycji radiowych przy po
mocy detektora będzie malał niemal do
zera. Ten marginalny, zdawałoby się,
fakt zaważył na obniżeniu się średniej
na 1000 mieszkańców, która już i tak niż
sza była u nas w porównaniu z innymi
krajami europejskimi (np. Czechosłowacja
w 1962: 264 radioabonentów na 100 miesz
kańców; u nas — 180 w 1965).
Swoją drogą zaskakująca jest jeszcze
ilość ludzi słuchających radia przy pomo
cy słuchawek i detektora, i to w miastach!
(prawie 128 tys.; przy kilkunastu tysią
cach na wsi). Jak wynika z omawianej
tablicy, w ogólnej liczbie 5672 tys. abo
nentów (30 VI1965) 4541 tys. posiadało od
biorniki lampowe, reszta — skoro już bez
detektorów — to zapewne głośniki (1131
tysięcy).
W ciągu pierwszego półrocza 1965 przy
było 26.500 radioabonentów, nie licząc
oczywiście wyrejestrowanych detektorów.
W grupie posiadaczy odbiorników lampo
wych zanotowano wzrost o 42 tys. Ale są
województwa, gdzie ilość odbiorników
lampowych nie wzrosła, lecz zmalała:
rzeszowskie (minus 1000), wrocławskie
i Wrocław (minus 2000). W wojewódz
twach zielonogórskim, szczecińskim, ko-
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Szalińskim, gdańskim, w Poznaniu, Kra
kowie i Warszawie nie zanotowano wzro
stu ilości abonentów z odbiornikami lam
powymi.
W świetle tych liczb nadal aktualne
są sygnalizowane przez publicystów eko
nomicznych i kulturalnych problemy zre
formowania produkcji i zasad sprzedaży
radioodbiorników. Chodzi o bardziej ela
styczne dostosowywanie produkcji do po
trzeb rynku, o odpowiednią propagandę
sprzedaży itp.
Warto również przeanalizować zagad
nienie wpływu telewizji na ilość słucha
czy radia. Być może wywiera ona wpływ

hamujący na wzrost ilości radioabonentów: ludzie nie posiadający radia kupują
telewizor, lub posiadający radio rezygnu
ją z radia po kupieniu telewizora. W każ
dym razie w omawianym tu okresie pół
rocznym (I—VI1965) ilość abonentów te
lewizji wzrosła o 173 tys., czyli przybyło
ich przeszło 6,5 razy więcej niż radioabonentów. Wzrost notowano we wszystkich
województwach, nawet tam, gdzie zma
lała ilość abonentów z odbiornikami lam
powymi, np. w woj. rzeszowskim (wzrost
o 5 tys.) w wrocławskim i Wrocławiu
(wzrost o 19 tys.). (k)

POLSKA

Jednym z postulatów konferencji było
utworzenie międzynarodowego klubu prasy
technicznej, przy czym rolę organizatora za
deklarował Czechosłowacki Klub Nauki i Tech
niki przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy, (r)

Wystawa we Wrocławiu
Muzeum Śląskie we Wrocławiu zorganizo
wało w październiku 1965 r. z okazji dwu
dziestej rocznicy powrotu do Polski Ziem Za
chodnich i Północnych wystawę pod nazwą
„Walka Narodu Polskiego o wyzwolenie Ślą
ska w XX wieku".
Z tej okazji, jako specjalną reedycję, wy
dano numer Gazety Wrocławskiej z 7. IV 1914.
Gazeta wydawana była w Kępnie 3 razy w
tygodniu i lokalne wiadomości przynosiła z
terenu od Wrocławia po Poznańskie. Lokalne
biuro gazety we Wrocławiu mieściło się przy
ul. Ogrodowej w księgarni
wysyłkowej
„Gwiazda". Na ostatniej stronie większość
ogłoszeń pochodzi z Wrocławia, a Jan Kwaczewski, właściciel restauracji „Eldorado"
przy Neue Gasse (jest też polska nazwa
„Przy Promenadzie"), reklamuje ją jako
„pierwszorzędną restaurację polską" z polską
kuchnią.
Organizator wystawy wrocławskiej posłu
żył się numerem Gazety Wrocławskiej jako
dokumentem życia polskiego we Wrocławiu
przed przeszło 50 laty. Okazało się to dobrym
pomysłem. Reedycyjny numer Gazety Wro
cławskiej dołączony został do zaproszeń na
wystawę. Także same zaproszenia po jednej
stronie zadrukowane są fotokopiami winiet
tytułowych ze starej prasy śląskiej i prasy
wydawanej już po wyzwoleniu, (k)
MIĘDZYNARODOWE
IV konferencja prasy technicznej
z okazji Targów Międzynarodowych w
Brnie odbyła się międzynarodowa konferencja
redaktorów prasy technicznej organizowana
tam po raz czwarty (8—9. IX. 1965). Uczestni
czyli w niej przedstawiciele 62 czasopism z 25
krajów. Tematem przewodnim konferencji była
rola prasy technicznej w rozwoju współpracy
i kontaktów międzynarodowych w dziedzinie
nauki i techniki.
Prócz zebrań plenarnych obrady odbywały
się w trzech sekcjach. Najżywsza dyskusja
toczyła się wokół spraw warsztatowo-redakcyjnych w prasie technicznej.

Środki audio-wizualne w wychowaniu
Pod auspicjami UNESCO odbyło się w Bu
dapeszcie (27 lipiec — 8 sierpień 1965) 11-te z
cyklu seminariów poświęconych wychowaniu
w duchu zrozumienia międzynarodowego. Te
matem seminarium budapeszteńskiego była ro
la środków audiowizualnych. Uczestniczyli w
obradach pedagodzy oraz specjaliści filmu, ra
dia i telewizji z 20 krajów, również z Pol
ski, (b)
Dzieci i telewizja
We wszystkich krajach, gdzie program te
lewizyjny przekracza kilka godzin dziennie
i gdzie udało się dokładnie zmierzyć czas, ja
ki dzieci poświęcają oglądaniu telewizji, stwier
dzono, że między 6 a 14 rokiem życia spędza
się średnio od 500 do 1000 godzin rocznie przed
ekranem TV. W sumie, w ciągu 12 lat szkol
nych, daje to 6 do 12 tys. godzin. Jest to czas
zbliżony do liczby godzin spędzonych w szko
le w tym samym okresie, z uwzględnieniem
wakacji i dni wolnych, (tr)
BUŁGARIA
Badania nad wolnym czasem
Przeprowadzono je w Bułgarii, a wyniki
omówił Z. Stajkow w organie teoretycznym
КС ВРК Nowo Wreme (numer sierpniowy
z 1965 г.). Punktem wyjścia do przeprowadze
nia tych badań była teza, że dla wszechstron
nego rozwoju człowieka jego działalność poza
produkcyjna, działalność w czasie wolnym od
pracy, ma ogromne znaczenie. Stwierdzono,
że praca, która również dzisiaj jest podstawą
fizycznego i umysłowego rozwoju człowieka,
pochłania około Va budżetu czasu ludzi pracy.
W rzeczywistości należy jednak doliczyć do
tego zużycie czasu związane z dojściem i pow
rotem do pracy, a także inne czynności, jak
przygotowanie miejsca pracy, przygotowanie
do pracy itp.
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Omawiane badania wskazywały na nieu
miejętne częstokroć wykorzystanie wolnego
czasu; gdy jego ilość się zwiększy. Tak było
np. wśród tkaczek, które miały eksperymen
talnie skrócony czas pracy do 40 godzin ty
godniowo. Poważna część dodatkowo wol
nych 6 godzin tygodniowo poszła przeważnie
na pracę domową. Skróceniu czasu pracy po
winny więc towarzyszyć odpowiednie środki
zmierzające ku skłonieniu pracowników do
racjonalniejszego wykorzystywania wolnego
czasu.
Sposób spędzania wolnego czasu jest zresz
tą b. różny w różnych grupach zawodowych.
Najwszechstronniej wykorzystują go ucznio
wie, najmonotonniej — zatrudnieni w rolnic
twie. Pozytywny wpływ na sposób wykorzy
stywania wolnego czasu ma również wykształ
cenie. Badania wśród prawie 6.500 robotników
przemysłu ciężkiego i elektrotechnicznego wy
kazały, że np. średnia dzienna (w minutach)
poświęcana na czytanie (a to nas tu najbar
dziej interesuje) rośnie z 31 do 71 w grupach
od pracowników z nieukończonym wykształ
ceniem podstawowym do pracowników z nie
pełnym wyższym i wyższym wykształceniem.
Problemy wolnego czasu i wszechstronnego
rozwoju jednostki wiążą się z przebiegiem
wszystkich podstawowych procesów i zjawisk
życia społecznego. Jako takie — powinny być
kompleksowo badane. Dotychczas nie ma w
Bułgarii instytutu, który tym by się zajął. Au
tor omawianego tu artykułu postuluje podję
cie takich badań, stworzenie dla nich bazy
materialnej, przygotowanie kadry badaczy,
wykorzystanie dla tego celu najnowszych me
tod naukowych, (r)

CSRS
Dziennikarze
Związek Czechosłowackich
Dziennikarzy
Uczy 3.600 członków z czego około połowy
mieszka stale w Pradze. Jak wykazały bada
nia, którymi objęto ok. 2.800 dziennikarzy w
Czechosłowacji, 50% z nich pracuje w zawodzie
ponad 10 lat, 23% ma staż od 5 do 10 lat,
a 26% — poniżej 5 lat. Co piąty dziennikarz
ma wykształcenie wyższe, (b)

Wystawa

80-lecia dziennika
w Brnie

„Rovnost"

W Brnie na Morawach, w salach Muzeum
Ruchu Robotniczego, czynna była wystawa
pn. „80 lat Rovnosti" (od 21. Vin. 1965 г.).
Inicjatorami wystawy było zarówno Muzeum
Ruchu Robotniczego w Brnie, jak i redakcja
wychodzącej tam Rovnosti. Scenariusz wysta
wy i opracowanie katalogu *) dokonał kand.
nauk Otakar F r a n e k ,
który już przed
dziesięciu laty, z okazji 70-lecia pisma (1885—
1955), opracował wespół z Vitëzslavem M a r e ś e m 29-stronicowy zarys historii tego pisma.
Dokumentacje
do wystawy
przygotowali:
Blażena Boleckovâ i Josef Maryśko. Na prze
stronnych korytarzach Muzeum i w sali wy
stawowej zaprezentowano metodą chronolo
giczną rozwój pisma do chwili obecnej.
Na wstępie tego omówienia — uwagi ogól
ne z wystawy. Sięgnięto tu do archiwaliów —
*) Katalog vystavy ,,80 let Rovnosti" 1885 —
1965. Red. tech. i oprać, graf. katalogu: Frantiśek Kalivoda. Drukarnia: Nakladatelstvi
Blok — Brno. S.: 71 + 5 nlb.

korespondencji redakcji pisma ze współpra
cownikami, rękopisów materiałów redakcyj
nych, ulotnych druków, towarzyszących pismu
w jego propagandowym oddziaływaniu, współ
czesnych fotografii założycieli pisma; poku
szono się nawet o przedstawienie makiety bu
dynku pierwszej redakcji, przypomniano faksimilowe numery z białymi plamami po cen
zorskich cięciach, przedstawiono broń uczest
ników zbrojnych manifestacji, organizowanych
za pośrednictwem redakcji pisma, wyciągnię
to tu m. in. stare redakcyjne maszyny biuro
we, zaprezentowano komplety nowoczesnych
czcionek i kilka egzemplarzy odlewów rotacyj
nych. Taki bogaty zestaw materiałów — nie
tylko prasowych — czyni wystawę, poświęco
ną pismu, ogólnie interesującą.
Po wstępnych uwagach przypomnijmy ze
staw najważniejszych chociażby plansz i ga
blot. Szczególnie cenne — zwłaszcza dla osób
mniej zorientowanych w historii czeskiej pra
sy — jest przedstawienie postaci pierwszych
dziennikarzy prasy robotniczej, opartej na za
sadach marksistowskich. Należeli do nich: Jo
sef Boleslav Pecka (1849—1897) redaktor kilku
pism m. in. Organizace, Prace, Ducha ćasu;
Ladislav Zâpotocky
(1852—1916), który prócz
zasług położonych w dziennikarstwie był jed
nym z pierwszych propagatorów i tłumaczy
pism Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, oraz
Josef Hybeś (1850—1921), późniejszy redaktor
Rovnosti.
W gablocie poprzedników Rovnosti przed
stawiono socjalistyczne druki z lat 70-ych
XIX w. oraz czasopisma robotnicze, wycho
dzące przed Rovnostia w Brnie. Były to pisma
niemieckie i czeskie. Z niemieckich przypom
niano Arbeiterzeitung, wychodzącą od 1869 г.,
Noppeisen od 1872 г., Volksfreund od 1881 г.
Wśród numerów tego ostatniego pisma wyeks
ponowany jest egzemplarz nru 7 z 27 IV 1883 r.
z nekrologiem Karola Marksa. Obok tych pism
przypomniano radykalne czeskie czasopisma
lat 80-ych, wychodzące poza Brnem jak np.
Prace, Pomsta, Proleiâf, Duch ćasu czy Matice
dëlnickâ.
Rovnost założona została 13 sierpnia 1835 r.
Drugie — po konfiskacie — wydanie pierw
szego numeru datowane jest: 20 sierpnia 1885.
Jako red. odp. podpisał się Pankrâc Krkośka
(1861—1888), jako wydawca odp. — Jan Opletal.
Redakcja zapowiadała ukazywanie się nume
rów w pierwszy i trzeci czwartek każdego
miesiąca. Do tych informacji, odczytanych z
powiększonego faksimile numeru należy do
rzucić rewelacyjne cyfry z dwu plansz: z ze
stawienia ilości numerów w poszczególnych
latach i z mapy punktów odbiorców pisma.
Otóż już w ciągu niecałych pięciu miesięcy
pierwszego roku ukazywania się pisma wy
dano 9 numerów o 68 stronach, w roku na
stępnym (1886) wydano 22 numery o 172 str.,
od 1887 r. do 1893 r. wychodziło regularnie po
24 numery z 192 str. rocznie, w 1894 r. pismo
stało się tygodnikiem, od 1895 r. wychodzi już
dwa razy w tygodniu, by w 10 lat później od
28 listopada 1905 r. stać się dziennikiem o ob
jętości od 4 do 18 stron ówcześnie. Głęboki
podtekst ideologiczny, wskazujący na zaistnia
łą w społeczeństwie czeskim szeroką potrzebę
i platformę pisma tego rodzaju, kryje sie za
drugą planszą — mapą odbiorców Rovnosti
w 1885/6 r. W grupie prenumeratorów znajdy
wały się spółki robotnicze na Morawach i w
Czechach oraz indywidualni odbiorcy w Cze
chach, na Morawach, w Austrii, w Niemczech
i w Szwajcarii. Tak wielka ilość miejsc od
bioru pisma poza Morawami świadczy o do
brym propagandowym przygotowaniu gruntu
dla pisma, którego pierwszy numer miał 500
egz. nakładu.
Osobne gabloty przypominają pierwszych
redaktorów Rovnosti. Postać wspomnianego
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już wyżej Krkośki doczekała się wielu fa
chowych omówień (m. in. przez autora kata
logu — O. Franka). Tu przedstawione są jego
rękopisy listów i materiałów dla pisma. Re
dakcyjny poczet uzupełniają podobizny Fr.
Komprdy-Lysickyego, Adolfa Klofaća, Adolfa
Buriana, Jana Opletala, Josefa HybeSa, Josefa
Krapky-Nachodskyego. Poznajemy
również
pierwszy osobowy skład redakcji Rovnosti jako
dziennika w 1905 r. z określeniem dziennika
rzy odpowiedzialnych za poszczególne działy.
Na tym w zasadzie kończy się przegląd orga
nizacyjnego rozwoju pisma w pierwszych 20
latach jego istnienia.
Następne witryny przedstawiają już raczej
rolę Rovnosti jako organizatora klasy robotni
czej na Morawach. Wyeksponowane są tu ta
kie problemy jak пр.: bój za sprawę 8-godzinnego dnia pracy; odbijanie w drukarni redak
cyjnej ulotnych pism przeciw kapitalizmowi
i klerykalizmowi; uświadamiająca rola pisma
wobec rewolucji 1905 г.; kierownictwo w straj
kach; wreszcie — stosunek pisma wobec pierw
szej imperialistycznej wojny światowej i pierw
szej zwycięskiej rewolucji socjalistycznej w
Rosji.
W nowych, powojennych po pierwszej woj
nie światowej warunkach pismo stanęło pod
sztandarem KPCz, powstałej w maju 1921 r.
Kolejne zmiany nazw pisma — Dëlnicka Rovnost i Moravskâ Rovnost — nie zmieniają ide
ologicznego profilu komunistycznego dzienni
ka, walczącego z burżuazyjnymi represjami
cenzury. W gronie współpracowników redak
cji pojawiają się najwybitniejsi twórcy i pro
pagatorzy kultury — m. in. teatrolodzy — Jan
Krejći i J. B. Svrëek, krytycy sztuki — Jaro
slav Kräl i Zdenèk Rossmann czy krytycy li
teraccy — Bedfich Vâclavek i Robert Sme
tana.
Lata okupacji hitlerowskiej przypominają
listy strat z nazwiskami dziennikarzy, narzę
dzia tortur i numery zarówno nielegalnych
pism z powielaną Morawską Rovnostia, jak
i kolportowanych przez hitlerowskich konfi
dentów egzemplarzy gestapowskiej Moravskiej
Rovnosti.
Ostatnie dwadzieścia lat niepodległej Cze
chosłowackiej Republiki Socjalistycznej pod
kreślone jest olbrzymim rozwojem dziennika
który obecnie w dzień powszedni ma ponad
123 tys. nakładu, a w niedzielę przekracza
126 tys. egzemplarzy. Pismo w uznaniu zasług
na swe 80-lecie zostało odznaczone przez rząd
najwyższym orderem Republiki, który na wy
stawie eksponowany jest obok najważniejnych życzeń nadesłanych Rovnosti na jej ju
bileusz, (tb)

dzień 92 strony aktualności oraz powieść na
szesnastu stronach. Zapowiedziany nakład wy
nosi 900.000 egzemplarzy, (th)

FRANCJA
Zamiast „TV France" „Télé Dernière"
Grupa wydawnicza Del Duca przestała wy
dawać tygodnik telewizyjny TV France i roz
poczęła wydawanie nowego tygodnika zatytu
łowanego Télé Dernière, którego pierwszy nu
mer ukazał się 8 września 1965. Nowy tygod
nik typu magazynowego zajmuje się wszyst
kimi problemami, które w większym lub
mniejszym stopniu dotyczą telewizji. Jest on
jednocześnie magazynem aktualności, w tym
też sensie rozumieć należy rolę telewizji, nie
tylko jako źródła wieczornej rozrywki, lecz
także jako rewelacyjnego środka informacji,
który może nam przynieść w rekordowym
tempie obrazy z całego świata. Nowy tygod
nik drukowany w kolorze przynosi co ty

Zmarł Denoyer
Zmarł w wieku lat 63 Pierre Denoyer, re
daktor francuskiej wersji językowej miesięcz
nika Reader's Digest. Przed II wojną świato
wą był on waszyngtońskim korespondentem
dziennika Le Petit Parisien. Ostatnio pełnił
funkcję honorowego prezesa Związku Dzien
nikarzy Francuskich, (tr)

HOLANDIA
Przyszłość dzienników
Liczne pytania i zastrzeżenia budzi w krę
gach wydawniczych Holandii problem trady
cyjnego wydawania pism codziennych. Przede
wszystkim: jak długo jeszcze da się utrzymać
tradycyjny sposób „robienia" gazety przy
użyciu linotypów oraz tradycyjnych maszyn
rotacyjnych? Również problem druku cztero
kolorowego wyłania się przed prasą codzien
ną, zwłaszcza z uwagi na dział reklam, który
wymaga techniki kolorowej.
Rozwój telewizji pogłębia także koniecz
ność wydawania dobrego dziennika pod ko
niec tygodnia. Dlatego też dwa wielkie dzien
niki poranne postanowiły wydawać przy koń
cu tygodnia bezpłatny dodatek kolorowy. Ile
jednak czasu trzeba, aby poszły tą drogą wiel
kie dzienniki regionalne, zawzięcie konkurują
ce z dziennikami centralnymi? (th)

INDIA
Radio w Indii
Radio w Indii działa w społeczeństwie, w
którym 15я к dorosłej ludności składa się
z analfabetów i dlatego do pracy radia w kra
ju przywiązuje się szczególną wagę. W osta
tnich latach postanowiono wykorzystać radio,
jako główny środek szerzenia oświaty zwła
szcza na wsi skupiającej 80% ludności.
Obecnie radio w Indii nadaje programy
wiejskie z 30 stacji we wszystkich językach
i w około 50 dialektach. Audycje te obejmują
blisko 30 godzin programu dziennie. Ponie
waż większość chłopów nie może sobie pozwo
lić na kupno odbiorników postanowiono wy
posażyć wieś we wspólne, gromadzkie odbior
niki. Zainstalowano już przeszło 150 tys. ta
kich odbiorników, (tr)

IRLANDIA
Wzrost nakładów
W pierwszym kwartale 1965 r. grupa pra
sowa Irish Press Group osiągnęła nienotowane dotąd liczby sprzedaży, które wzrosły z
675.820 w 1964 do 696.245 egzemplarzy. Wpły
nął na to wzrost poczytności dwóch pism co
dziennych :
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Sunday Press osiągnęło 422.486 egzempla
rzy (wobec 407.315 w tym samym okresie 1964).
Są to najwyższe liczby sprzedaży zanotowane
kiedykolwiek przez dzienniki irlandzkie.
Evening Press podwyższył nakłady do 150.206
egzemplarzy (wobec 145.435 egz. w pierwszym
półroczu ub. r.) (th)

zawodów, właściciele lub kierownicy przedsię
biorstw, funkcjonariusze państwowi i wyżsi
urzędnicy, jak również handlowcy. Robotnicy
tylko w trzech czwartych są czytelnikami pra
sy codziennej, (th)

Nakłady
KANADA
Kolorowa TV w 1967
Na konferencji przeprowadzonej przez Mię
dzynarodowy Komitet Doradczy d/s Radia
i Telekomunikacji Kanada postanowiła przy
jąć amerykański system telewizji kolorowej
(NTSC). Kanadyjski sekretarz stanu Lamontagne oświadczył, że jego kraj od l stycznia
1967 nadawać będzie kolorowe audycje tele
wizyjne, (th)

W drugim kwartale 1965 nakłady czołowych
magazynów w NRF przedstawiają się nastę
pująco: Hör Zu — 3.629.344, Stern — 1.602.511,
Quick. — 1.457.852, Bunte — 1.355.533, TV Hör
und Seh — 1.303.501, Neue — 1.224.315, Revue —
1.123.388, Für Sie — 966.328, Bravo — 877.043,
Funk-Uhr — 755.349, Brigitte ~ 753.481, Prali
ne — 614.643, Constanze — 608.086, Gong —
600.708, Freundin — 505.942, Bild und Funk —
445.302, Film und Frau — 390.059, Kristall —
373.073. (th)

STANY ZJEDNOCZONE
MEKSYK

Kto czyta magazyny w USA?
Kryzys prasy

Jak stwierdza E. H. Erlandson z uniwersy
tetu San Fernando Valey niskie nakłady pra
sy meksykańskiej wynikają nie tylko z nis
kich dochodów ludności i dużego analfabetyz
mu, lecz również na skutek braku zaufania
społeczeństwa do prasy poddawanej naciskom
rządowym, politycznym, ekonomicznym, a tak
że na skutek ogólnie słabych kwalifikacji za
wodowych większości meksykańskich dzien
nikarzy. Wnioski te oparto na badaniach, któ
re objęły 43 dzienniki, stacje radiowe i tele
wizyjne oraz agencje informacyjne o zasięgu
okólnokrajowym. (tr)

NRF
Badania czytelnictwa
Instytut DIVO przeprowadził ankietę na te
mat czytelnictwa prasy opierając się na wy
powiedziach 18 tys. ankietowanych. Na pyta
nie: czy czyta pan dzienniki w ogóle? — 84%
młodych Niemców z NRF odpowiedziało „tak",
17% — „nie". Na pytanie dotyczące regular
ności w czytaniu — 71% badanych odpowie
działo, że czytają gazety codziennie, lub pra
wie co dzień.
Potrzeba informacji waha się w zależności
od poziomu społecznego i ekonomicznego an
kietowanych. Czynnik ten, jak się wydaje,
wpływa decydująco na czytelnictwo dzienni
ków. W efekcie 97% ankietowanych, posiada
jących co najmniej wykształcenie średnie lub
wyższe, jest czytelnikami prasy codziennej,
podczas gdy procent ten spada do 76 dla osób
nie posiadających średniego wykształcenia.
Następnie ankieta wykazała, że mężczyźni
bardziej niż kobiety interesują się informacją
przekazywaną za pomocą prasy codziennej.
Największy procent czytelników jest w wieku
35—70 lat. Ta sama grupa czytelników intere
suje się szczególnie wydarzeniami lokalnymi.
W grupie czytających znaleźli się prawie
wszyscy ankietowani przedstawiciele wolnych

Odpowiedź na to pytanie miały dać bada
nia przeprowadzone przez amerykańskie Biuro
Reklamy. Przebieg ich przedstawiał się na
stępująco:
Dla 194 największych miast w USA obli
czono „wskaźnik stanu rzeczy", który stano
wił sumę procentów: 1. mieszkańców z wyż
szym wykształceniem, 2. pracowników umy
słowych, 3. rodzin z dochodem wyższym niż
10 tysięcy dolarów, 4. zwiększenie lub zmniej
szenie się liczby ludności w latach 1950—1960.
Wszystkie miasta wpisano do 12 rubryk, któ
ra to liczba stanowi iloczyn 3 grup miast we
dług liczby mieszkańców (1. od 100 000 do
499.000, 2. od 500.000 do 999.999, 3. ponad milion)
i 4 grup wydzielonych na podstawie obliczo
nego wskaźnika stanu rzeczy.
Z tych dwunastu rubryk jedna okazała się
pustą, jedna zawierała tylko 4 miasta, w kilku
znalazło się po 6 miast. Z rubryk, w których
znalazło się więcej miast, wylosowano ich
po 6, tak że ostatecznie liczba miast zakwali
fikowanych do badania zmalała do 64.
Dla każdego z tych 64 miast zebrano dane
co do s p r z e d a ż y 15 magazynów podzie
lonych na następujące 4 grupy:
I. informacyjne: Time, Newsweek,
U.S.
News and World Report;
II. rodzinne: Better Homes and Gardens,
House Beatiful, House and Garden, •
American Home;
III. kobiece: Ladies' Home Journal, Mc
Call's, Redbook, Good House Kee
ping;
TV: ogólne: Saturday Evening Post, Rea
ders Digest, Look, Life.
W badanych 64 miastach żyje, jak wynika
z oficjalnych danych — blisko 21 milionów ro
dzin (households), co stanowi 37% rodzin mie
szkających w USA (około 56 milionów). Po
równanie sprzedaży magazynów w 64 dużych
miastach i reszcie kraju, wykazało, że są one
bardzo podobne (dokładnie: w miastach, w
których żyje 37% rodzin, sprzedaje się
33% ogółu magazynów sprzedawanych w USA).
Wydawcy przypuszczali, że nasilenie czy
telnictwa zależy od stopnia zamożności i po
ziomu wykształcenia mieszkańców, a ponieważ
w miastach mieszka proporcjonalnie więcej
osób zamożnych i wykształconych niż w ma
łych miejscowościach, formułowano wniosek,
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że im większe miasto, tym większa propor
cjonalnie sprzedaż magazynów. Badania wy
kazały bezpodstawność tego wniosku. Okazało
się także, że hipoteza o zależności między do
chodami mieszkańców a sprzedażą magazynów
sprawdza się tylko w odniesieniu do społecz
ności, w których procent bogatych rodzin jest
względnie niski.
Badania, choć ich przedmiotem była tylko
sprzedaż
magazynów, pośrednio mówią
także o czytelnictwie. Wynika z nich na przy
kład, że lektura magazynów obejmuje szersze
kręgi społeczne niż się powszechnie przypusz
cza, (tup)

dziennikach w Kansas. (Ocenia się, że co roku
przieszło 8 milionów Amerykanów pisze listy
do redakcji).
Celem badań było ustalenie, kto pisze listy
i dlaczego. W marcu 1964 trzy badane redak
cje otrzymały 193 listy wysłane przez 186 osób.
Do wszystkich autorów listów wysyłano kwe
stionariusze ankiety, z których 123 zostało
zwróconych i wypełnionych. Listy pisali czy
telnicy w różnym wieku, najczęściej jednak
w wieku średnim. Przeważali wykształceni au
torzy listów, trzykrotnie częściej pisali męż
czyźni niż kobiety. Z zasady byli to bardzo
gorliwi czytelnicy prasy. 28 spośród zbada
nych napisało w swym życiu przeszło 10 li
stów do różnych redakcji, jedna osoba stwier
dziła, że ma już na swoim koncie przeszło
2 tys. takich listów. Wśród zbadanych 62 oso
by, pisząc do redakcji, kierowały się moty
wami egocentrycznymi, 61 osób przejawiało
natomiast zaangażowanie w sprawy miejsco
wej społeczności, (tr)

Prasa pisana nadal
głównym źródłem informacji
Codzienna prasa pisana wciąż jeszcze sta
nowi główne źródło informacji dla mieszkań
ców USA, znacznie górując pod tym wzglę
dem nad radiem i telewizją — stwierdzają au
torzy ostatnich badań (1965) nad prasą amery
kańską prowadzonych przez Instytut Gallupa.
Podstawowe pytania ankiety brzmiały: Czy
czytałeś wczoraj dziennik? Czy słuchałeś
wczoraj dziennika radiowego? Czy oglądałeś
wczoraj dziennik w telewizji? Na pierwsze py
tanie odpowiedziało twierdząco 71% bada
nych na drugie 58%, na trzecie 55%.
W ciągu ostatnich 5 lat stałe czytelnictwo
dzienników wzrosło od 78 do 81%, posiadanie
radia od 94 do 96%, posiadanie telewizora od
83 do 95%. Prasa pisana zwycięża w konku
rencji z radiem i telewizją przede wszystkim
w środowiskach osób z wyższym wykształce
niem i o wyższych dochodach, (wp)

Teoria a praktyka redakcyjna
Oto niektóre wyniki ankiety rozesłanej
przez prof. Jacka Lyle'a, profesora dzienni
karstwa Uniwersytetu Kalifornijskiego do 160
redaktorów reprezentujących prasę 41 stanów
USA (chodziło o sprawdzenie, czy i o ile prak
tycy zgadzają się z teoretycznymi zaleceniami
i stwierdzeniami uniwersyteckiego prasoznawstwa) :
1. Tekst powinien być umieszczony pod
ilustracją, a nie nad nią, bo czytelnik naj
pierw patrzy na ilustrację i często nie czyta
tekstu umieszczonego w górze. Zgadzam się —
85%; nie zgadzam się — 9%.
2. Opublikowane na pierwszej stronie stre
szczenie artykułu (w formie zapowiedzi)
zmniejsza czytelnictwo zarówno tego zamiesz
czonego np. na stronie piątej artykułu, jak
i wszystkich materiałów na stronie piątej.
Zgadzam się — 27°/o; nie zgadzam się — 69%.
3. Kiedy czytelnik otwiera dziennik, zau
waża tylko górną część kolumny, która jest
ponad zgięciem. Zgadzam się — 26%; nie zga
dzam się 70%>.
4. Jeżeli dwie gazety różnią się między so
bą tylko tym, że pierwsza ma więcej rozpo
czynających się wiadomości na górnej poło
wie frontowej kolumny niż druga, to czło
wiek, który gazet tych nigdy przedtem nie
widział, kupi pierwsza. Zgadzam się — 56%;
nie zgadzam się — 38%.
Podane liczby nie dają w sumie po 100%,
ponieważ nie wszyscy badani odpowiedzieli
na wszystkie pytania ankiety, (wp)

Amerykanie piszą do redakcji
G. S. Vacin z Kansas State University w
St. Zjednoczonych przeprowadził badania nad
zjawiskiem pisania listów do redakcji w trzech

Koniec wojny prasowej nad Pacyfikiem
Dwa największe dzienniki zachodniego wy
brzeża USA, San Francisco Chronicie i San
Francisco Examiner przez wiele lat prowadzi
ły bezpardonową walkę o czytelników. Prze
kupywano sobie nawzajem cieszących się
większą popularnością publicystów, zręczniej
szych reporterów, lepszych redaktorów. W
kampaniach prasowych obie strony obrzucały
się najbardziej nieprawdopodobnymi oszczer
stwami.
Rok 1965 zakończył wieloletnią rywalizację.
Właściciele dzienników, C. Thierot (wnuk za
łożyciela obchodzącej właśnie setną rocznicę
powstania San Francisco Chronicie) i R. Hearst
(San Francisco Examiner przejęty przez Hearstów w 1887 roku stał się podstawą ich pra
sowej potęgi) doszli do porozumienia, na pod
stawie którego San Francisco Chronicie bę
dzie nadal gazetą poranną, San Francisco Exa
miner natomiast stanie się gazetą wieczor
ną, (wp)

Nagrody
dla nauczycieli dziennikarstwa
Przyznawaną corocznie w USA przez Fun
dusz Prasowy nagrodą w wysokości tysiąca
dolarów dla nauczyciela dziennikarstwa, który
osiągnął najlepsze wyniki w danym roku aka
demickim, otrzymała Dorry Ellis Coppoletta
z Wyższej Szkoły Technicznej w Oakland.
Prócz niej otrzymało nagrody 35 innych wy
kładowców dziennikarstwa z wyższych uczel
ni amerykańskich.
Laureaci wybrani zostali spośród 3.800 osób
oddających się pracy pedagogicznej w zakresie dziennikarstwa w USA. (wp)

„Tuesday" — nowy magazyn
We wrześniu 1965 roku ukazał się pierwszy
numer nowego magazynu wydawanego -w for
mie comiesięcznego dodatku do 10 najwięk
szych dzienników amerykańskich. Tuesday, pi
sany niemal wyłącznie przez Murzynów i dla
Murzynów, ma służyć integracji rasowej.
,,Zbyt długo w prasie amerykańskiej domi
nował obraz Murzyna niedobrego lub upośle
dzonego. Przeciwstawimy mu obraz przeciw
ny" — oświadczył redaktor naczelny nowego
magazynu, W. L. Evans. Początkowy nakład
Tuesdàya wynosi 1.400.000 egzemplarzy, (wp)

^
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W XX rocznicę powstania ONZ
Z okazji dwudziestej rocznicy powstania
Organizacji Narodów Zjednoczonych dziennik
San Francisco Chronicie wydał w dniu 25
czerwca 1965 roku numer specjalny, którego
jedna kolumna zawierała artykuł redakcyjny
wydrukowany w pięciu oficjalnych językach
ONZ: angielskim, francuskim, rosyjskim, chiń
skim i hiszpańskim, (wp)

WIELKA BRYTANIA
Badania, zawartości
prasy angielskiej
P. B. Warr i С Knapper z Wydziału Psy
chologii angielskiego uniwersytetu w Sheffield
przeprowadzili badania nad zawartością an
gielskiej ogólnokrajowej prasy codziennej.
Trzeba przy tym podkreślić wyjątkową sytu
ację prasy w Wielkiej Brytanii gdzie czy
telnictwo osiągnęło światowe szczyty 1 na 1000
mieszkańców przypada 580 egzemplarzy dzien
ników. W dalszych, wiodących pod tym wzglę
dem krajach w Szwecji przypada 486 egz., w
Australii 411, w Japonii — 394, w USA —
375 egz. na 1000 mieszkańców. Podczas gdy
ludność W. Brytanii wzrosła w ostatnich 10
latach o ok. 10 proc, czytelnictwo prasy co
dziennej o zasięgu ogólnokrajowym podniosło
się o ok. 90 proc.
Badania, których wyniki przedstawiła Ga
zette (nr 2/3, 1965), objęły 9 krajowych dzien
ników porannych i jeden dziennik prowin
cjonalny; znalazł się wśród nich Daily
Mirror, Daily Sketch, Daily Express, Daily
Herald, Daily Mail, Daily Worker, Daily Te
legraph, The Guardian, The Times i Scheffield
Telegraph, o nakładach od 60 tys. (Daily Wor
ker) do 4 i pół miliona (Daily Express).
Badania objęły wydania z jednego tygod
nia, obejmującego okres od 30 września do
5 października 1963 r. Wyniki badań przedsta
wiają tabele ujmujące procentowy udział róż
nych rodzajów treści w całej powierzchni gazaty oraz w jej części, z której wyłączono
ogłoszenia.
Z materiałów tych wynika bardzo daleko
posunięte zróżnicowanie codziennej prasy bry
tyjskiej. Oto przykłady: sprawy zagraniczne
zajmują 2,91% powierzchni (nie obejmującej
ogłoszeń) w Sheffield
Telegraph, 5,19%, w
Daily Sketch i 19,65% w Times'ie. Przestępstwa
i wypadki — 3.68% w Times'ie, a 12,07% w
Daily Express. Krytyka literacka, teatralna,
filmowa ltd. — w ogóle nie występuje w Daily
Sketch, zajmuje zaledwie 0,66% miejsca w
Daily Mirror, 6,09% w The Guardian, 6,35%
miejsca w Daily Worker, (tr)

Rozczytane kobiety
Brytyjskie badania wykazały
olbrzymi
wpływ prasy na kobiety w tym kraju. 83%
Angielek czytuje któryś z dzienników o za
sięgu ogólnokrajowym, 90% — wydanie nie
dzielne takiego dziennika, 69% — jeden z ko
biecych tygodników, 67% — któryś z tygodni
ków o charakterze ogólnym, 43% — miesięcz
nik kobiecy i 38% — miesięcznik ogólny.
W ciągu ostatnich 10 lat sprzedaż kobie
cych tygodników zwiększyła się o 2—3%. 17
tygodniowych magazynów kobiecych osiąga
łączny nakład 12,4 miliona egzemplarzy, zaś 17
kobiecych miesięczników — 4,2 miliona. Wśród

tygodników przeszło 1,1 miliona egz. przypa
da na dziewczęta. Z grupy 5 tygodników:
Woman, Woman's Own, Woman's
Weekly,
Woman's Realm 1 Woman's Mirror przynaj
mniej jeden jest czytywany przez 75% dziew
cząt w wieku 16—24 lat, przez 66% kobiet
w wieku 25—34 lat, 66% w wieku 35—44 lat
i 60% w wieku od 45 lat.
Klucza popularności tej prasy należy szu
kać w stosowanej przez nią zasadzie indentyfikowania się czytelnika z przedstawianymi
wzorami. Prasa ws"kazuje kobietom, co mogą
osiągnąć dla siebie i dla rodziny i poddaje
sposoby urzeczywistnienia tych marzeń.
Treść wymienionych 5 tygodników w 30%
składa się z powieści i opowiadań, 19% zaj
mują sprawy pielęgnowania urody, mody, ro
bienia na drutach, 12% — gotowanie 1 prowa
dzenie domu, 6% — rozrywki, 6% — listy,
4% — porady lekarskie, 23% — „różne".
66%, czytelniczek prasy kobiecej jako mo
tyw czytelnictwa wskazało, że lektura jest
„praktyczna i pożyteczna, pomocna", 64% —
że jest nowoczesna, 56% — że zapełnia wolny
czas, 23% — że dostarcza nowych celów, do
których się dąży, 16% — że pozwala zapom
nieć o kłopotach, 14% — że daje ucieczkę od
prawdziwego życia, (tr)

Rozwój reklamy
Reklama w brytyjskiej prasie rozszerza się
z roku na rok, i w czołowych dziennikach
zajmuje od 30 do przeszło 50% całej powierzch
ni gazety. Budżet prasy opiera się na ogłosze
niach, a np. w grupie dzienników porannych
o zasięgu ogólnokrajowym i o tzw. wyższym
poziomie (w odróżnieniu od dzienników popu
larnych) czysty roczny zysk przekracza pół
miliona funtów. W ostatnich latach rośnie też
systematycznie ilość reklam w komercjalnej
telewizji brytyjskiej. Podczas gdy w 1960 r.
przyniosły one 71.800 tys. funtów, w 1964 r.
osiągnęły sumę 90 milionów funtów. Ceny
czasu przeznaczonego na ogłoszenie w TV są
bardzo zróżnicowane — od 6 funtów za pięciosekundową migawkę w Border Television,
do 2.600 funtów za minutę w czasie szczytu
w stacji Associated Rediffusion, posiadającej
największą publiczność, (tr)

ZWIĄZEK RADZIECKI
Wystawa prasy radzieckiej
W dniu prasy ZSRR w gmachu stałej Wy
stawy Osiągnięć Gospodarki Narodowej (Wy
stawka Dostiżenij Narodnogo Chaziajstwa)
w Moskwie otwarty został pawilon prasy ra
dzieckiej. Specjalne stoisko zaznajamia zwie
dzających z działalnością Związku Dziennika
rzy ZSRR i jego oddziałów prowincjonalnych.
Dużo miejsca w pawilonie poświęcone jest
pracy agencji telegraficznej TASS. I wreszcie
znalazła się tam także ekspozycja osiągnięć
technicznych przemysłu poligraficznego, (sg)

Nowy konkurs
dla dziennikarzy radzieckich
Dyrekcja stałej Wystawy Osiągnięć Gospo
darki Narodowej w Moskwie wespół ze Związ
kiem Dziennikarzy ZSRR, związkami zawodo
wymi pracowników kinematografii i pracow
ników kultury oraz państwowymi Komiteta-
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mi do spraw prasy, kinematografii, radia
i TV — ogłosiła wszechzwiązkowy konkurs dla
prasy, radia, TV i kina. W konkursie mogą
wziąć udział prace, wykonane w okresie maj
1965 — maj 1966 r. Zwycięzcy otrzymają dyplo
my i medale wystawy oraz nagrody pieniężne.
Indywidualni autorzy prac mogą się stać
laureatami za serie najciekawszych esejów, re
portaży, korespondencji i fotoreportaży opu
blikowanych w prasie, nadanych przez radio
lub w TV, obrazujących postępy techniczne
radzieckiej gospodarki narodowej. Prócz tego
będą przyznawane zespołowe nagrody redak
cjom i studiom filmowym, (sg)

Zarząd Związku Dziennikarzy ZSRR ogłosił
wszechzwiązkowy konkurs na najlepszy felie
ton z następującymi nagrodami: I — 400 rb.,
trzy II — po 250 rb., pięć Ш — po 200 rb.
W dniu 31.XII.1965 oddziały Związku prześlą
najlepsze felietony do jury, które ogłosi swoje
decyzje 15 lutego 1966 r. Nagrodzone felietony
będą następnie wydane w specjalnej książ
ce, (sg)

ności, istniejące w pracach prasoznawczych
na tein temat, krytykując określenia publicy
styki w „Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej"
i „Encyklopedii Literackiej". Podając własne
sformułowanie pojęcia publicystyki, autor
twierdzi, że problem mistrzostwa w publicy
styce zawiera w sobie m. in. takie zagadnie
nia jak: teoria faktu, prawidłowości fantazji
w procesie jego wykrywania, artyzm kompo
zycji utworu dziennikarskiego i wiele innych.
Jako jeden z bodźców, które by zachęciły
dziennikarzy do osiągania mistrzostwa, Ła
zebnik uważa takie ustawienie siatki honora
riów w gazetach, czasopismach, radiu i TV,
aby autor otrzymywał wyższe honorarium nie
za ilość wierszy w artykule, lecz za to „jak
potrafi w minimalnej ilości słów zmieścić ma
ksimum treści i jak swoim słowom nada naj
wyższe natężenie emocjonalne".
(Od siebie dodam, że już Erazm Piltz, re
daktor i wydawca wychodzącego na przeło
mie XIX i XX w. w Petersburgu w języku
polskim tygodnika Kraj, płacił autorom za ma
teriały nie w zależności od ilości wierszy, lecz
właśnie za „mistrzostwo"; autorzy otrzymywali
wyższe honoraria za krótsze, zwięzłe i dosko
nałe pod względem formy artykuły — przyp.
S.G.) (sg)

50-lecie Rewolucji Październikowej

Seminarium dziennikarskie w Moskwie

Na jednym z ostatnich posiedzeń sekreta
riatu zarządu Związku Dziennikarzy ZSRR
omówiona została sprawa przygotowań do ob
chodu 50-lecia Rewolucji
Październikowej
i 100-lecia urodzin Lenina.
Sekretariat zatwierdził zasadniczy plan
przygotowań do tych obchodów. Utworzono
komisję, której polecono zebrać propozycje
od oddziałów prowincjonalnych Związku oraz
wszechzwiązkowych klubów i sekcji twórczych
i przygotować szczegółowy plan, który będzie
przedstawiony do zatwierdzenia kolejnemu
plenum zarządu Związku. Poza tym omawiano
zagadnienia współpracy Związku ze Stowarzy
szeniem Dziennikarzy PRL i zatwierdzono
skład wszechzwiązkowej sekcji dziennikarzy,
piszących na tematy wojskowe, (sg)

W Moskwie odbyło się wszechzwiązkowe
seminarium twórcze dziennikarzy, piszących
na tematy przemysłowo-ekonomiczne. W pra
cach seminarium wzięli udział kierownicy
działów przemysłu, korespondenci specjalni
i współpracownicy wielu gazet republikań
skich, krajowych, obwodowych i miejskich,
pracownicy radia i TV. W ciągu trzech dni
omawiane były ważniejsze zagadnienia gospo
darki narodowej ZSRR, nowości z dziedziny
techniki za granicą i problemy organizacji
produkcji.
Referaty wygłosili wybitni specjaliści. Dużo
miejsca poświęcono omówieniu twórczych pro
blemów dziennikarstwa w dziedzinie ekonomi
ki, analizie krytycznej konkretnych materia
łów prasowych na temat walki o wysoką ja
kość produkcji przemysłowej i postęp tech
niczny, (sg)

Konkurs na najlepszy felieton

Nagrody na konkursach
Moskiewski oddział Związku Dziennikarzy
ZSRR ogłosił rezultaty tradycyjnego konkursu
na najlepszy reportaż i wywiad. Pierwszą na
grodę otrzymał oddział informacji gazety Trud
za serię reportaży i wywiadów poświęconych
20-leciu zwycięstwa i za materiały „Lotniczej
sztafety do miast, które się okryły chwałą
w walkach". Drugą nagrodę przyznano zespo
łowi w osobach N. Agajanc, I. Diementiewa
i E. Jakowlew za serię reportaży opubliko
wanych w Sowietskoj
Rossii, a trzecią —
W. Gołowaczewowi za reportaż „Przed otwar
ciem okienka w kosmos", zamieszczony w
Prawdzie, (sg)

Interesująca inicjatywa
Członek zarządu Związku Dziennikarzy
ZSRR i znany prasoznawca ukraiński E. Łazebnik wystąpił z inicjatywą, aby plenum
zarządu poświęciło jedno ze swych zebrań
przedyskutowaniu problemu mistrzostwa w
dziennikarstwie. Jednocześnie w numerze
sierpniowym Sowietskoj Pieczati ukazał się
obszerny artykuł E. Łazebnika, zawierający
szczegółowe uzasadnienie jego wniosku. W ar
tykule tym Łazebnik m. in. analizuje pojęcie
i cechy publicystyki oraz wskazuje na sprzecz
Zeszyty Prasoznawcze

Promocja w Rostowie
W istniejącym od 50 lat uniwersytecie w
Rostowie n/Donem dopiero trzy lata temu
utworzona
została katedra
dziennikarska.
Obecnie na kursie stacjonarnym (dziennym
i wieczornym) oraz zaocznym studiuje około
600 studentów. W tym roku przeszło 50 stu
dentów kursu zaocznego otrzymało dyplomy
dziennikarskie, (sg)

Miesiąc w Domu Twórczości
W Domu Twórczości Funduszu Sztuki
RFSRR w Moskwie prowadzone było przez
miesiąc wszechzwiązkowe twórcze seminarium
artystów-malarzy współpracowników prasy pe
riodycznej, zorganizowane przez wszechzwiązkową sekcję artystyczną, członków Związku
Dziennikarzy wespół ze Związkiem Artystówmalarzy RFSRR i redakcją tygodnika Kroko
dil.
W seminarium wzięli udział młodzi artyści,
współpracownicy
czasopism
satyrycznych,
wychodzących na terytorium Związku Radziec
kiego. Kierownikiem seminarium był artystamalarz A. Kryłow, współpracownik Krokodiła.
Na program seminarium złożyły się wykłady
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teoretyczne (o satyrze i humorze, ich specyfi
ce; o historii karykatury; o powstawaniu te
matu i jego rozpracowaniu; o kompozycji ry
sunku i in.). Na zajęciach praktycznych uczest
nicy pracowali nad rysunkami z natury (mart
wa natura, pejzaż, wnętrze), nad karykaturą,
kompozycją na zadany temat i z żywym mo
delem.
Na zakończenie seminarium omówiona zo
stała wystawa wszystkich prac, wykonanych
w czasie zajęć praktycznych oraz nastąpiło
spotkanie uczestników seminarium z wybit
nymi artystami-karykaturzystami. (sg)

przyjmowaniu na członków przez lokalne or
ganizacje Związku, (sg)

Nagrodzeni dziennikarze
Korespondent Izwiestij N. Chochłow otrzy
mał w tym roku nagrodę im. W. Worowskiego, zaś redaktor naukowy czasopismaTiecTinika Molodioży K. Gładkow otrzymał nagrodę
Grand-Prix, przyznaną mu przez Belgijskie
Stowarzyszenie Zakładów Naukowych
za
książkę „Energia atomu", (sg)

Nie dziennikarze w Związku
Moskiewski oddział Związku Dziennikarzy
ZSRR stale rośnie w liczbę członków. W tej
chwili jest ich 7500 w tej organizacji. W więk
szości są to zawodowi dziennikarze, posiada
jący doświadczenie i wiedzę; wśród nich jest
nie mało młodych, zdolnych pracowników
prasy, radia i TV. Pisząc o tym w organie
związku (Sowietskaja Pieczat' n r sierpniowy
z 1965 r.) sekretarz odpowiedzialny tej orga
nizacji G. Gorbunow stwierdził, że do tej
twórczej organizacji dostali się także ludzie
dalecy od gazet, czasopisma, radia, i właści
wie są oni bezpodstawnie członkami Związ
ku Dziennikarzy. Stało się to dlatego, że przy
przyjmowaniu do Związku — zwłaszcza w
pierwszych latach jego istnienia — często do
puszczano się po prostu łamania statutu. Po
twierdziła do kontrola, przeprowadzona nie
dawno przez zarząd, który nakreślił środki
do zlikwidowania błędów, popełnianych przy

W służbie życia codziennego
Dopiero drugi rok wychodzi w Moskwie
tygodnik Służba byta (W służbie życia codzien
nego). W ub. roku nakład pisma doszedł do
200 tys. egzemplarzy, zaś w styczniu br. sa
ma tylko prenumerata przekroczyła milion
egzemplarzy. Powodzenie jego świadczy, jak
potrzebne było to pismo, którego wydawcą
jest „Zarząd główny obsługi życia codziennego
ludności" przy Radzie Ministrów RFSRR i КС
Związku zawodowego pracowników przedsię
biorstw komunalno-bytowych. Program pisma
obejmuje: „troskę o wygody i komfort czło
wieka oraz dążenie do piękna w mieszkaniu,
rzeczach, odzieniu i w stosunkach między
ludzkich", (sg)

„Literatura dziecięca"
Wydawnictwo rozpoczęło w tym roku wy
dawanie pisma dla dzieci pod tym samym ty
tułem. W zebraniu, zwołanym przez naczelne
go redaktora pisma, S. Aleksiejewa, w celu
omówienia planów redakcyjnych, wzięło udział
szereg dziennikarzy i literatów oraz dyrektor
Instytutu wychowania artystycznego Akademii
Nauk Pedagogicznych W. Skatierszczykow.
Red. Aleksiejew zapewnił, że nowe pismo sta
nie się przyjacielem i rozumnym doradcą pe
dagogów i pisarzy dla dzieci oraz każdej ro
dziny, w której są dzieci, (sg)

Imponujący nakład „Roman-Gaziety"
Jeszcze w 1962 r. jednorazowy nakład Ro
man-Gaziety, wychodzącej w Moskwie 2 razy
w miesiącu tylko w prenumeracie, wynosił
500 tys. egzemplarzy. W styczniu 1965 r. pre
numerata wzrosła do 2 min egzemplarzy, co
jest — nawet na stosunki radzieckie — wzro
stem imponującym, (sg)

NEKROLOGIA*'
JERZY KUCZYŃSKI
(U III 1923 Kalisz— 10 II 1963 Kalisz)
Studia na Wyższej Szkole Handlowej w Po
znaniu; nu'gisterium z zakresu praw i eko
nomii. Działacz gospodarczy i społeczny. Zain
teresowania dziennikarskie datują się od lat
gimnazjalnych, kiedy to był współredaktorem
uczniowskiego czasopisma Słowo i Czyn. Jest
długoletnim korespondentem kaliskim Gazety
Poznańskiej; zabiega o powołanie czasopisma
miejscowego. Z chwilą założenia przez prez.
MRN miesięcznika Ziemia Kaliska (1957 г., w
1961 wydawnictwo przejęła RSW „Prasa") Ku
czyński obejmuje stnowisko red. naczelnego.
Po przekształceniu Ziemi Kaliskiej w dwuty
godnik (1 V 1959) pozostaje w redakcji jako
kierownik działu kulturalnego i członek ko
legium. Zajmuje się przede wszystkim proble
matyką współczesnego życia kulturalnego Ka
lisza. Popularyzuje i inicjuje w swoich felieto
nach szereg ciekawych inicjatyw (towarzystwo
muzyczne, naukowe). Interesował się fotogra
fiką — sukcesy odnosił nie tylko w skali kra
jowej.
STEFAN RUTKOWSKI
(24 X 1896 Warszawa — 23 VI 1964 Toruń)
Z środowiska inteligencji pracującej; wy
kształcenie średnie. Pracę w zawodzie dzien
nikarskim rozpoczął w 1926 w Dzienniku Gnie
źnieńskim,
następnie był redaktorem Dnia
Pomorskiego w Grudziądzu 1 Wejherowie oraz
Polskiej Agencji Telegraficznej w Gdyni i Lu
blinie. Po wojnie wraca do swego zawodu.
W 1950 rozpoczął pracę w Ilustrowanym
Ku
rierze Polskim w Bydgoszczy. B. kierownik
działu miejskiego Gazety Pomorskiej w Byd
goszczy.
Kryptonim: ERES. Dwukrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych, Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi oraz medalem „Polska swe
mu obrońcy"; posiadał dyplom honorowego
obywatela woj. bydgoskiego.
KAZIMIERZ GWIAZDOWICZ
(26 II 1924 Kazimierz n. Wisłą —10 XI 1964
w Laosie)
Ze środowiska chłopskiego; studiował w
Akademii Nauk Politycznych. W czasie oku
pacji żołnierz Gwardii Ludowej i Armii Lu
dowej; od VI 1943 członek PPR; organizator
14 większych akcji bojowych. Po zakończeniu
działań wojennych organizator władzy ludowej
w woj. warszawskim. W okresie studiów zwią
zał się z dziennikarstwem radiowym. Praco
wał od 1949 najpierw w dziale gospodarczym
*) Zwracamy się z prośbą do
wszystkich
redakcji (także pism polskich za granicą) oraz
do oddziałów
Stowarzyszenia
Dziennikarzy
Polskich o nadsyłanie informacji
biograficz
nych o zmarłych dziennikarzach i współpra
cownikach naszej prasy (red.)

10*

Redakcji polityczno-informacyjnej jako repor
ter. W ostatnich latach kierownik Redakcji
wiejskiej Polskiego Radia. W prowadzonym
przez siebie cyklu „Za zielonymi szyldami"
poruszał i naświetlał z dużym znawstwem
złożone problemy środowiska wiejskiego.
Był aktywistą Warszawskiego Komitetu
Woj. PZPR oraz członkiem zespołu propagan
dy i nauki rolniczej Komisji d7s Rolnictwa
przy КС PZPR. Działacz Klubu Publicystów
Rolnych SDP. Ostatnio przebywał w Laosie,
jako oficer wydelegowany do Międzynarodo
wej Komisji Kontroli i Nadzoru. Odznaczony
m. in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Wa
lecznych, dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Za
sługi.
JAN KLAWITER
(9 I 1892 Dziekanowice —11 I 1965 Poznań)
Pracę w zawodzie dziennikarskim rozpo
czyna przed 1918 г.; po 1920 r. początkowo w
poznańskiej mutacji Rzeczypospolitej,
a od
1922 w redakcji Kuriera Poznańskiego jako re
porter działu miejskiego. Okres okupacji spę
dził w Krakowie, poświęcając się działalności
w konspiracyjnym Stowarzyszeniu Dziennika
rzy Ziem Zachodnich, szczególnie w organizo
waniu tajnych kursów dziennikarskich. Po
wojnie wrócił do Poznania i w latach 1945—
48 pracował w spółdzielni dziennikarskiej —
Zachodnia Agencja Prasowa. Po likwidacji
tej placówki podjął pracę w poznańskiej mu
tacji Słowa Powszechnego. Od kilku lat prze
bywał na emeryturze dla zasłużonych.
ROMAN CZYŻEWICZ
(17 XI 1913 Warszawa —13 II 1965 Warszawa)
Studia na wydziale prawnym UW (1939).
W 1948 podejmuje pracę w Spółdzielni Wy
dawniczej Wiedza (kierownik działu pracy
i płacy w Wydziale Drukarń), a następnie w
RSW „Prasa" — jako kierownik sekcji re
dakcji w Dziale Prasowym. Od połowy 1958
w Zakładzie Badań Prasoznawczych jako za
stępca dyrektora do spraw wydawniczych
i administracyjnych. W serii wydawnictw
Ośrodka Badań Prasoznawczych opublikował
w 1960 „Zarys kalkulacji prasowo-wydawniczej", przedstawiający podstawowe elementy
techniczno-organizacyjne i ekonomiczne wy
dawnictwa prasowego.
STEFAN DUNIN
(26 VII 1878 pow. pińczowski — 25 II 1965 War
szawa)
Nestor polskiego dziennikarstwa; ze środo
wiska ziemiańskiego. Studia na lwowskiej po
litechnice (1898—99) i Akademii Handlowej w
Grazu (1899—1900) zakończone pracą dyplomo
wą „Urządzenia księgowości w przedsiębior
stwie dziennikarsko-wydawniczym".
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Pracę dziennikarską jako aplikant rozpo
czął w r. 1900 w Wieku pod kierunkiem K. Za
lewskiego. Od marca 1902 pracuje w Kurierze
Porannym jako pomocnik sekretarza redakcji;
na krótko obejmuje kierownictwo działu miej
skiego nowozałożonego dziennika Goniec War
szawski, by znów podjąć na okres prawie 20letni miejski reportaż w Kurierze. Po r. 1918
zajmuje szereg odpowiedzialnych stanowisk
w Rzeczypospolitej
(1920-25),
Warszawiance
(1925—28), Dniu Polskim
(1928—30), Czasie
(1930—34). W ostatnich latach przed wybuchem
II wojny światowej jest redaktorem naczel
nym Naszej Współpracy, pisma wydawanego
przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.
W czasie okupacji czynny w konspiracyj
nym życiu dziennikarzy Warszawy. Po woj
nie włącza się do czynnej pracy dziennikar
skiej (red. techniczny Rzeczypospolitej i Ży
cia Warszawy, współpraca z biurem prasowym
„Społem"), lecz stan zdrowia nie zezwala mu
na rozwinięcie żywszej działalności.
Na zlecenie Archiwum m. Warszawy opra
cowuje „Dzieje dziennikarstwa warszawskiego
1875—1925", które po większej części spożytku
je w swoich „Wspomnieniach dziennikarza"
(Ossolineum 1963) doprowadzonych do wybu
chu I wojny światowej.
„Wspomnienia" są ważnym, choć o nie
równej wartości naukowej, przyczynkiem do
dziejów stołecznego dziennikarstwa. Szczegól
nie dużą wartość posiadają te partie „Wspom
nień", w których autor charakteryzuje pisma
i dziennikarzy, z którymi przez lata współ
pracował.
Był cenionym warsawistą, o czym zresztą
przekonuje lektura „Wspomnień". Współza
łożyciel Syndykatu Dziennikarzy Polskich
oraz współtwórca Klubu sprawozdawców miej
skich przy Syndykacie Warszawskim; członek
SDP.
ADAM KSIĄŻEK
(U XI 1910 Kraków —1 V 1965 Kraków)
Z środowiska robotniczego; z zawodem
dziennikarskim związał się w 1948 (Naprzód —
sprawozdawca sportowy), choć już w latach
1936—39 współpracował w charakterze kores
pondenta z pismami śląskimi, m. in. Nowym
Czasem i Śląską Agencją Prasową. Po zjedno
czeniu partii robotniczych pracuje w krakow
skiej mutacji Trybuny Robotniczej jako spra
wozdawca sportowy. Od lutego 1949 w zespole
nowo założonego pisma codziennego Gazeta
Krakowska, gdzie pełnił funkcję kierownika
działu sportowego, publicysty, redaktora dzia
łu terenowego.
Członek Partii (od 1947) i SDP; za zasługi
w pracy zawodowej i społecznej odznaczony
Medalem X-lecia oraz Srebrnym Krzyżem Za
sługi.

STEFAN ŚLIWIŃSKI
(1 IX 1898 Kórnik —4 VI 1965 Poznań)
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Pra
cę dziennikarską rozpoczął w 1922 w redakcji
Kuriera Poznańskiego. Okres okupacji spędził
w Limanowej, utrzymując kontakty z walczą
cym podziemiem. W latach 1946—48 pracował
w Zachodniej Agencji Prasowej, czynny dzia
łacz poznańskiego oddziału Związku Dzien
nikarzy. Po likwidacji ZAP-u kierował poz
nańską ekspozyturą PIW-u. W r. 1957 podjął
pracę w reaktywowanej ZAP jako kierownik
działu wydawniczego. W roku 1962 przeszedł
na emeryturę. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Za
sługi.

NEKROLOGIA
FELIKS JORDAN
1903 Kaniów, USRR — 20 VI 1965
Szczecin)
Ze środowiska inteligenckiego; studia w za
kresie historii na UW; z dziennikarstwem
związany od 1923.
Współorganizator prasy szczecińskiej. Za
łożyciel i redaktor naczelny pierwszych w
Szczecinie polskich czasopism społeczno-kulturalnych: Szczecin i Tygodnik
Wybrzeża
(1947—49); do współpracy z tymi pismami zy
skał szereg wybitnych pisarzy. Współdziałał
przy założeniu wydawnictwa „Książka Pol
ska". Od 1949 wchodzi w skład kolegium re
dakcyjnego Kuriera Szczecińskiego. Jako kie
rownik działu kulturalnego tego dziennika
jest cenionym w środowisku szczecińskim kry
tykiem teatralnym i znawcą problemów kulturalnych, a także działaczem i organizatorem
wielu przedsięwzięć kulturalnych.
Utrzymywał kontakty z Pomorzem. Na ła
mach miejscowego miesięcznika
Szczecin
(przekształconego później w Przegląd Zachodnio-Pomorski) prowadził kronikę kulturalną.
W swym bogatym dorobku publicystycznym
pozostawił również szkic „Pierwsze pisma
i ich redaktorzy w Szczecinie" (Kurier Szcze
ciński, 1964, nr 5).
Wieloletni członek SDP. Za wybitne zasłu
gi w pracy zawodowej i społecznej odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Gryfem Po
morskim, Odznaką 1000-lecia; laureat nagrody
dziennikarskiej m. Szczecina.
(31 VII

MARIA TWARDOWSKA
(7 IX 1912 Kraków — 23 VI 1965 Warszawa)
Studia wyższe na Wydziale Rolnym UJ
(1930—34); w latach 1933—39 pracuje w redakcji
dodatku ogrodniczego Ilustrowanego
Kuryera
Codziennego. W czasie okupacji pracuje w
majątkach ziemskich; od 1945 w różnych pla
cówkach naukowo-rolniczych. W grudniu 1957
podejmuje pracę w redakcji Zorzy Świątecz
nej, kierując działem rolnym i kobiecym. Od
1963 członek SDP.
JERZY CHYBOWSKI
1915 Sobolówka, ZSRR —28 VI 1965
Gdańsk)
Pracę w dziennikarstwie rozpoczął od
współpracy z Dziennikiem Bałtyckim. W poło
wie 1948 podjął pracę w Rozgłośni Gdańskiej
Polskiego Radia w redakcji audycji dla wsi;
wkrótce awansował na kierownika tej redak
cji. Przedmiotem jego reportaży i artykułów
publicystycznych stały się problemy przebu
dowy ekonomi czno-społecznej wsi gdańskiej.
Współpracuje z terenowymi radiowęzłami. W
1957 zostaje mianowany zastępcą redaktora na
czelnego rozgłośni. Wkłada wiele wysiłku w
szkolenie młodych kadr dziennikarskich. Nie
odstępując od wiejskiej problematyki opraco
wuje cotygodniowy felieton o aktualnościach
Wybrzeża do cyklu „Dla tych co na morzu".
(22 XI

EDWARD NARBUTT-NARBUTOWICZ
(24 XII 1911 pow. wileński —5 VII 1965 War
szawa)
Studia w wileńskiej WSNP oraz filozoficz
no-teologiczne w Krakowie. Od 1937 do 1946
w duszpasterstwie jako ksiądz kościoła polskokatolickiego. Od sierpnia 1946 redaktor mie
sięcznika społeczno-religijnego
Posłannictwo;
współpracuje z pismami polonijnymi wycho
dzącymi w USA: Straż, Przebudzenie,
Polka,
Rola Boża. Po roku 1956 redaktor Naszego Po
słannictwa. Od 1960 w Wydawnictwie Litera
tury Religijnej jako redaiktor naczelny tygod
nika ilustracyjnego Rodzina. Członek SDP.
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NEKROLOGIA
HENRYK LISIECKI
(16 I 1905 w Szymborze к. Inowrocławia —
28 VII 1965 Warszawa)
Ze środowiska robotniczego; studia prawniczo-ekonomiczne na Uniwersytecie Poznań
skim (1928—32), podczas których rozpoczął pra
cę w poznańskiej Prawdzie. Współpracował
z Dziennikiem Poznańskim (1934, kier. działu
lokalnego), Dniem Pomorza
(1936 Toruń),
Dziennikiem
Kujawskim
(Inowrocław 1936).
W 1939 red. naczelny Gazety Kujawskiej. Okres
okupacji spędził na Podlasiu; pracuje jako
robotnik fizyczny, działa w ruchu podziem
nym. W 1944 wstępuje w szeregi Wojska Pol
skiego. W latach 1945—46 pracuje w Wydziale
Informacji Krajowej Polskiego Radia, a na
stępnie w Państwowym Instytucie Wydawnictw
Rolnych jako kierownik działu wydawnictw
periodycznych. Od maja 1953 jako redaktor
techniczny Przyjaciela Żołnierza; w ostatnich
latach kierownik działu produkcji wydawni
czej Biura Wydawnictw „Ruch". Wieloletni
członek SDP.
JANUSZ ROMUALD KLIMOWIECKI
(4 III 1929 Wysokie Mazowieckie —17 VIII 1965
Warszawa)
Z rodziny urzędniczej; podjęte studia konsularno-dyplomatyczne na ANP. Pracę w
dziennikarstwie rozpoczyna w 1950 od współ
pracy z Polską Skrzydlatą i Głosem Pracy.
W 1952 podjmuje pracę w Polskiej Agencji
Prasowej i Życiu Gospodarczym; od 1953 jako
sprawozdawca — reportażysta w Zespole Pro
gramów dla Zagranicy Polskiego Radia w
dziale audycji polonijnych. Pseudonim Janusz
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Czarnecki. Członek SDP od 1958. Odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
TADEUSZ KOWALSKI
(29 VIII 1909 Warszawa — 2 IX 1965 Wenecja)
Studia na Wydziale Architektury Politech
niki Warszawskiej. Od najmłodszych lat zain
teresowania związane z filmem. W latach 30tych ogłasza artykuły publicystyczne i nau
kowe związane z tą dziedziną w licznych cza
sopismach (m. in. w 1. 1929—34 w Naokoło
świata). Współzałożyciel Stowarzyszenia Pro
pagandy Filmu Artystycznego „Start"; współ
autor pierwszego polskiego filmu awangardo
wego — „Dziś mamy bal" (1932) przyjętego
z zainteresowaniem przez krytykę krajową
i zagraniczną.
Po wojnie rozpoczyna pracę w Wytwórni
Filmowej Wojska Polskiego. W sierpniu 1946
przystępuje wraz z innymi do założenia dwu
tygodnika (od 1951 tygodnika) Film, w którym
przez okres 19 lat pełni obowiązki redaktora
graficznego i jednocześnie członka kolegium.
Prowadzi ożywioną działalność publicystyczną
na tematy filmowe. Współtwórca wielu krótkometrażowych filmów polskich (m. in. „Czer
wone i czarne"). Współzałożyciel miesięcznika
Kamera. Wieloletni członek SDP, współorgani
zator Klubu Krytyki Filmowej. Współpracował
z szeregiem instytucji filmowych (członek Ko
misji Oceny Filmów, Agencji Reklamy Handlu
Zagranicznego, członek Filmowej Rady Reper
tuarowej CWF).
Za zasługi na polu szerzenia kultury fil
mowej w Polsce odznaczony Medalem X-lecia
i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w czasie
pełnienia obowiązków służbowych jako spec
jalny wysłannik redakcji Filmu na Międzyna
rodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

РЕЗЮМЕ
Сильвестр Д и к и й : О статистической характеристике мировой печати. Заме
чания и предложения.
Статистическая характеристика должна информировать о размерах издатель
ского производства, учитывая всю сложность его структуры. Она должна такнсе
давать общие сведения о насыщенности рынка. Такая разработка необходима
как теоретику, так и практику-издателю. Как в польской, так и в зарубежной
журналистике нет постоянных работ в этой области, которые можно бы сравни
вать с изданиями других стран. Этот недостаток вызван затруднениями в области
типологической классификации, отсутствием единой печатно-издательской терми
нологии, а также обязательных в международных масштабах норм. Следова
тельно, возникает вопрос:
— где надо искать информацию о размерах издательского производства?
— формулируются ли эти информации таким образом, чтобы отражать
структуры издательского движения — пусть даже только предметную,
определяющуюся частотностью изданий, региональную и организационную?
Для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, автором анализуруется ряд за
рубежных статистических ежегодников, в том числе и статистический ежегодник
ЮНЕСКО. Эти издания содержат информации о размерах издательского произ
водства, но они не всегда пригодны для создания характеристик структуры
печати. В работе широко представлены различные способы характеристик изда
тельского производства.
Вывод автора сводится к следующему: пока еще нет у нас статистической
характеристики, которая удовлетворяла бы исследователя средств массовой пе
редачи информации и издателя. Вступительным работам по этому вопросу
должны предшествовать некоторые теоретические работы. Самая неотложная
задача заключается в:
— определении предела издательств, считающихся „прессой";
— представлении единых классификаций в области частотности изданий, пред
метной, региональной и организационной классификации.
Януш M а ц я ш е к: Ежи Фирих и его участие в научных исследованиях журна
листики.
Скончавшийся в августе 1965 года профессор д-р инж. Ежи Фирих был чле
ном Редакционной коллегии журнала „Зешиты прасознавче". По образованию
философ и специалист по сельскому хозяйству, по своим научным интересам —
историк, экономист и статистик — он в течение нескольких лет посвящал свои
знания Печатоведческому центру в качестве консультанта по вопросам стати
стики.
Работе профессора Е. Фириха в Печатоведческом центре посвящена настоящая
статья, написанная близким сотрудником усопшего.
Профессор Фирих постулировал полное применение в общественных иссле
дованиях статистических методов, а также основание макрообщественной теории
на фактах, собранных путем микрообщественных исследований. Он рекомен
довал, между прочим, 1) в подборе материала из первоисточников опираться на
правильно применяемый метод представительства; 2) определять ошибки и суще
ственность различий в области полученных результатов, а также 3) пользо
ваться таксономическими методами в подборе и анализе диагностических черт.
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Антонина К л о с о в с к а я : Скрещивание пределов читательской публики.
Одним из явлений, связанных с процессом демократизации культуры, является
исчезновение резких границ между различными типами читательской публики.
Однако до сих пор еще ни в одной стране нет — и, вероятно, никогда не будет —
полного выравнивания культурного восприятия. Большое значение для того,
чтобы познать характер современной культуры, может иметь определение факта,
имеются ли у различных кругов читательской публики, находящихся на различ
ных уровнях, совершенно разные пределы, или ж е они скрещиваются друг
с другом. Очень удобно исследовать этот вопрос на основании читаемости журна
лов, так как здесь отчетливее всего выступает стратификация уровней, с попу
лярных иллюстрированных журналов начиная и кончая научным изданиями.
Автор настоящей статьи, доцент Лодзинского университета, автор нескольких
публикаций на тему массовой культуры, использовал в своих рассуждениях
научно-исследовательский материал, собранный 3 . Гостковским (анкетное иссле
дование читаемости четырех общественно-культурных еженедельных журналов).
Автор настоящей статьи поставил себе вопрос: выделяются ли читатели четырех
исследованных журналов, представляющие собой средний уровень культурного
восприятия, от читательских кругов, читающих журналы других уровней, или
лее скрещиваются с ними? Поиски ответа были возможны благодаря тому, что
читатели приводили в анкете заглавия и других читаемых ими журналов.
Анализ данных показал, что довольно редко случается, чтобы чтение журналов
сводилось лишь к пределам среднего и высшего уровней. Свыше 77°/о расспро
шенных читателей еженедельного журнала „Политика" и почти 87% читателей
3 общественно-культурных еженедельников — это читатели различных иллюстри
рованных журналов. По всей вероятности, в настоящее время нет в Польше
такой среды, которая была бы полностью изолирована от массовой культуры
развлекательного типа. Конечно, в некоторых кругах (интеллектуалисты, арти
сты, художники) контакты с массовой культурой могут быть намного более
ограничены, чем в исследовавшемся кругу читателей общественно-культурных
журналов, однако проблема универсальности охвата этих содержаний и их
функции, как элемента, организующего общественный опыт, имеет существен
ное значение для нашей современной культуры.
Мария Т р а в и н с к а я : Самовозвратная чичательская анкета журнала „Хлопска дрога".
В статье обсуждаются результаты анкеты, направленной к читателям журнала
„Хлопска дрога" его редакцией. „Хлопска дрога" — это орган Польской Объе
диненной Рабочей партии, предназначенный для сельского населения, выходящий
два раза в неделю и кольпортирующийся главным образом путем подписки.
Анкета дважды публиковалась на страницах журнала в весенне-летний период
1965 года. Поступило сыше 500 ответов, из которых для статистической обработки
пригодных оказалось 483. Вопросы касались самих читателей, восприятия ими
журнала, а также оценки некоторых содержаний и восприятия читателями
других средств массовой информации.
Автором статьи констатируется, что анкетный материал не представителен
для рядового читателя журнала, так как — по мнению автора — большинство
респондентов анкеты — это своего рода читательский актив, это люди, которые не
только читают газету, но и пишут в нее. Это — возникшая недавно, по-видимо
му, всего свыше десяти лет тому назад читательская верхушка, образовавшаяся
в результате создаваемого тогда движения селькоров. Анализ результатов анкеты
подтверждает это мнение, так как свыше половины респондентов принимало уже
участие в различных конкурсах, объявлявшихся журналом „Хлопска дрога", 60%
обращалось в редакцию по разным вопросам. Этот оживленный контакт с пе
чатью является для многих жителей деревни выражением демократизации отно
шений в Польше.
Анализ анкеты, показал, что только 20% исследуемых читателей — это ж е н 
щины; 60% — это люди в возрасте 50 и больше лет; 40% живет в небольших
деревнях, не являющихся даже гминами; 80% слушают передачи по радио, 48°/о
смотрят передачи по телевидению, хотя всего лишь 8% из них у себя дома.
Затем анализируется мнение читателей насчет содержания „Хлопской дроги".
Одной из проблем был посвящен тестовой вопрос, приложенный к анкете Цен
тром по изучению печати. В десяти строчках было сопоставлено по 3 слова, два

152
из которых были близкозначны, а одно совершенно отлично. Только 15% пра
вильно понимало термины. В то ж е время 25% читателей отвечало, что довольно
часто выступают у них затруднения в понимании слов, употребляющихся
в „Хлопской дроге".
Благодаря анкете был получен интересный социологический материал, но в то
ж е время — это предостережение для других редакций в их стремлении анали
зировать мнение читателей путем такого рода самовозвратных анкет. Ее нужно
рассматривать как толчок для более широких исследований затронутой в на
стоящей статье проблематики, которые опирались бы, однако, на другие техники.
Анна О л ь ш е в с к а я - К р у к , Вацлав М а к а р ч и к : Газетная публика в сель
ской общественности.
В статье обсуждаются результаты анкетных исследований читаемости печати,
проводившихся летом 1964 г. Печатоведческим центром в Кракове и Отделением
социологии деревни Института философии и социологии Польской Академии
наук. Исследованиями охватывались все крестьяне-единоличники, их жены
и молодежь двух деревень Келецкого воеводства (276 и 319 человек).
Согласно с предпринятым намерением анализировалась читаемость в деревне
с высоким уровнем сельского хозяйства по сравнению с читаемостью в деревне
с низким его уровнем. В первом случае 84,5% исследуемых читают по крайней
мере одну газету или журнал, во втором — 51,4%. Учитывая ежедневные кон
такты с городом у 34,6% жителей второй деревни, которые ездят туда на работу,
в то время, как из первой деревни это делает лишь 4,5% жителей — авторами
настоящей статьи делается вывод, что — вопреки распространенному мнению —
активизация сельского населения, профессионально занимающегося сельским
хозяйством, молгет сопровождаться более сильным развитием читаемости, чем
активизация сельского населения, которое ездит на заработки в город.
Читаемость среди женщин достигла в первой (более развитой) группе такого
ж е уровня, как и среди мужчин, во второй группе — почти в два раза меньше.
В обеих деревнях самой распространенной формой контактов с печатью является
покупка газет и журналов, затем — подписка; кроме того, крестьяне берут взаймы
печать друг у друга или ж е получают ее бесплатно от учреждений, пропагирующих сельскохозяйственные знания.
В обеих деревнях три первые места (хотя и не везде в одинаковом порядке)
по читаемости заняли одни и те ж е заглавия: массовый журнал для женщин
„Пшияцюлка", предназначенная для деревенской среды газета „Громада — Рольник польски", а также газета „Слово люду" — орган Польской Объединенной
Рабочей партии. Довольно значительные различия между рассматриваемыми
деревнями замечаются в области читаемости профессиональных сельскохозяй
ственных
журналов: в первой из деревень — самый популярный журнал читает
ся XU исследуемой группы читателей, во второй — ни один из них не достигает
даже 1%.
Аналогичным образом формируются различия между двумя исследуемыми
деревнями, когда дело касается тематики (сколько раз в анкетах упоминалось
отделение сельскохозяйственной информации), а таклсе использования крестья
нами советов, помещенных в печати по вопросам ведения сельского хозяйства.
На основании анализа некоторых данных авторы настоящей статьи констати
руют, что в первой группе замечается тенденция заменять некоторые, читав
шиеся до сих пор заглавия, другими, более специализированными сельскохо
зяйственными журналами.
Владимир Г о л и н а : Из исследований по читаемости словацкой молодежной
газеты „Смена".
В настоящей статье, автором которой является научный работник Института
по изучению печати в Братиславе, представлены результаты исследования чита
емости, проведенного по поручению редакции молодежной газеты „Смена" (ра
зовый тирак газеты — 120 тысяч экземпляров). Исследования проводились с по
мощью опубликованной на страницах газеты анкеты (было получено свыше 7
тысяч ответов, т. е. почти 7% читателей), а также путем анкеты, проведенной
среди подписчиков (1100 интервью и 2500 информации, полученных почтальонами;
всего — 26% подписчиков).
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Затем в статье обсуждаются методологические опыты. Говорится, например,
о том, что сравнение друг с другом результатов, полученных двумя указанными
выше способами (с помощью самовозвратной анкеты в газете и исследований,
проводившихся непосредственно среди читателей), показало, что на основании га
зетной анкеты нельзя — даже в случае столь высокого процента полученных
ответов — получить настоящий образ структуры читателей. Оказалось, например,
что в отдельных деревнях самыми активными являлись читатели в возрасте
16—19 лет (сверхрепрезентация 5—6%), читатели ж е до 15 лет и старшие, свыше
30 лет, не реагировали на анкету пропорционально к своей численности.
Эти исследования позволили редакции газеты сделать ряд практических в ы 
водов. Оказалось, что структура читателей в деревне неудовлетворительна и не
соответствует предпосылкам этой газеты. Исследования показали, что спонтан
ная реакция читателей на газетную анкету выступает со стороны активных
и образованных читательских кругов, в недостаточной лее мере информирует
о рабочих и их мнениях насчет газеты. Тем не менее, стала известной популяр
ность отдельных отделений газеты, что дает возможность более эффективно
влиять на отдельные группы читателей. Проведенные исследования показали
также, что „Смена" производит влияние на читателей как одно из параллельно
действующих средств информации (наряду с другими газетами, радио и телеви
дением).
Анджей П е к а р а : Из исследований по юридическим и общественным аспектам
печатной критики.
Одной из научно-исследовательских проблем, которой занимался Печатоведческий центр, является институт печатной критики в Польше. В серии веду
щихся в этой области работ один из исследователей занялся всеми критическими
статьями, опубликованными в 1962 году журналом „Политика" (см. В. Маслов
ский: Критика на страницах „Политики", Зешиты прасознавче 1962, № 1/2). Им
было констатировано, что критических публикаций в этом журнале было в рас
сматриваемое время 514.
Второй из исследователей, автор настоящей статьи, занимался избранными
11 критическими публикациями для того, чтобы на их примере проследить дей
ственность правовых норм, регулирующих существование и функционирование
печатной критики. Им исследовался вопрос о том, какие последствия имела публи
кация этих статей. На этом основании им было выдвинуто несколько гипотез,
а также были формулированы некоторые обобщающие выводы. Вот один из них:
редакции газет и журналов не вполне используют имеющееся за ними право на
востребование от критикуемых учреждений выяснения относительно рассмотре
ния ими и способа решения вопросов, затронутых критикой на страницах печати.
Затем обсуждается вопрос о юридических гарантиях охраны печатной кри
тики, причем указывается на факт, что пределы этих гарантий на почве поло
жений административно-процессуального кодекса весьма скромны.
Одна из задач проводившихся исследований заключалась в выработке соответ
ствующих методов. В приложенном к статье анексе указывается, из каких эле
ментов состояла проведенная научно-исследовательская работа (1. собранные
критические публикации; 2. разработка анкеты, с которой 3. анкетер следил за
дальнейшей судьбой критической публикации после ее появления на страницах
журнала).
Франтишек Д э р : Современное венгерское печатное право.
Настоящая статья состоит из фрагментов более обширного труда будапешт
ского юриста, журналиста и исследователя печати. Сперва характеризуются пра
вовые нормы в области печатного права, действовавшие в Венгрии до И-ой
кодифицированными и собранными в правительственном законе, изданном в 1959
года, отношения в печати регулировались 17 различными правовыми актами,
кодифицированными и собранными в правительственном законе, изданном в 1959
году. Им регулируются некоторые проблемы печати; печатным преступлениям
посвящаются также параграфы 210—212 Уголовного кодекса 1961 года.
Венгерский закон заслуживает внимания как первая в социалистическом
строе попытка кодификации, задача которой — нормировать положения пе
чатного права соответственно новым, социалистическим общественным условиям.
Этим законом регулируются, в основном, три вопроса: 1) управление печатью, в том
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числе — дача разрешений на издавание печатных материалов; 2) право на опро
вержение и связанные с этим правом — прямо или косвенно — правила поведе
ния; 3) ответственность в понимании печатного права.
Затем последовательно обсуждаются положения закона, касающиеся этих
вопросов. В заключении статьи речь идет — на примере взятых из практики
фактов — о вопросах творческой лаборатории журналиста в свете положений
закона. По сообщениям будапештской печати от принятия печатного закона до
конца 1963 года судами рассматривалось 86 дел, в результате которых в 28 слу
чаях решением суда были отклонены требования в опровержении, в 8 случаях —
требования в опровержении были судом полностью удовлетворены, в 8 ж е слу
чаях — частично. В 42 случаях судебное дело было прекращено судом. В 1962 году
будапештскими судами рассматривалось 16 дел по жалобам в очернении, клевете
и нарушении чести, в 1963 — 21.
Ян Б о л е в с к и й : Щецинское отделение документации и информации.
Настоящая статья касается одной из проблем редакционной практики — ре
дакционного архива. Каждая из польских редакций имея собственный, отдельный
архив, несмотря на то, что иногда две, и даже три редакции помещаются
в одном и том ж е здании, пользуются одной и той ж е типографией, имеют одного
и того ж е издателя. В Щецине был создан экспериментальный общий архив,
общий для редакций газет „Глос щецинский", „Курьер щецинский" и одного
журнала („7 Глос тыгодня"). Пределы деятельности и обязанностей этого учреж
дения, получившего название „Отделение документации и информации", довольно
широки.
Заведующим этого по-современному организованного архива является ж у р 
налист, автор настоящей статьи, в которой обсуждаются как организационные
принципы (отделение фотографии, вырезков из газет и журналов, библиотека),
так и опыт сотрудничества архива с обсуживаемыми им редакциями.

SUMMARY
Sylwester D z i k i : The World Press Statistics. Remarks and Proposals
A statistical description should inform about the size of publishing production
and take into account its structure considered from different points of view. Also it
should give general information on the market glut. Such description is needed for
a theoretician as well as for a publisher. There are no continuous monographs of
this kind, comparable with the publications in other countries, neither in Polish nor
in foreign literature. This is caused by difficulties of typological classification, by the
lack of standard terminology of press and publishing and by the absence of interna
tional norms. Hence, two questions arise:
— where to look for information on the size of the publishing production?
— does that information reflect the structure of publications, at least their objective
structure, determined by frequency of editions, regional and organizational?
To answer these questions the author analyzes a series of foreign statistical
yearbooks, among them the statistical yearbook of UNESCO. These publications do
inform about the size of publishing production, but they are not always helpful at
creating description of the press structure. Different ways of characterizing publishing
production have been amply presented.
The author's conclusion is, that so far, no statistical decription exists, that could
satisfy a mass communication media researcher and a publisher. Some theoretical
reflection should precede the introductory 'proceedings of a description of that kind.
The most urgent task would consist in:
— defining the range of publications belonging to the "press";
— creating uniform classifications concerning the frequency of editions, the objecti
ve, regional and organizational classifications.
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Janusz M a c i a s z e k : Jerzy Fierich — And His Participation on the Scientific Re
search on the Press
Deceased in August of the year 1965 prof, dr ing. Jerzy Fierich was member of
the Editorial Board of Zeszyty Prasoznawcze. By education a philosopher and agri
culturist — historian, economist and statistician by his farther studies and scientific
and professional work, for some years he served with his knowledge and experience
to the Press Research Centre as a statistical Consultant.
His close collaborator writes about his work at the Press Research Centre.
Prof. Fierich postulated in social research a full application of statistical methods
and basing of the macrosocial theory upon facts gathered during microsocial research.
He recommended among others: 1) basing the source material upon the repre
sentative method correctly applied; 2) designating the error and the validity as far as
the results obtained are concerned; 3) applying the taxonomic methods at the choice
and analysis of diagnostic features.
Antonina K ł o s k o w s k a : The Crossing Ranges of Reading Public
One of the phenomena of the process of democratization of culture consists in blur
ring the borders between different types of public. A complète leveling of the stan
dard of cultural reception however occured hitherto in no country and it is probable
that it will never occur. To find out whether the circles of public of different levels
have quite different ranges or it they are crossing, would be of great importance
for the cognition of the character of contemporary culture. The press reading provides
a convenient field of research concerning this problem, as a distinct stratification is
to be found here — from popular tabloids to scientific publications.
The author of this paper, a scientific worker at the University of Łódź and author
of several publications on mass culture, in her farther deliberations makes use of
research material gathered by Z. Gostkowski (a survey of reading of four socialcultural weeklies). She asked the following question: is the reading public of four
papers, chosen in the sample studied and representing the medium level of cultural
reception, isolated from the circles of readers of papers of other levels or is it crossing
with these circles? It was possible to look for the answer, as the respondents gave also
the titles of other papers read.
The analysis of the data proves, that limiting of the reading of papers to the
medium and higher level is a rore phenomenon. More than 77% of the interviewed
readers of the Polityka (Politics) weekly and almost 87% of readers of the three
cultural-social weeklies read different illustrated magazines too. Probably no group
completely isolated from mass culture of the entertainment type exists contempo
raneously in Poland. In some milieus, of course, (intellectuals, artists) the contact
with mass culture may be much more limited than in the studied sample of readers
of social-cultural papers, but the problem of universality of range and function of
these contents is of important meaning to our contemporary culture as an element
organizing the community of social experience.
Maria T r a w i ń s k a : The Reades' Survey of „Chłopska Droga" (Peasant's Road)
The author discusses the results of a survey of readers performed by the editorial
office of Chłopska Droga, a PZPR (Polish United Workes Party) paper published two
times in a week and diffused mostly by subscription. The questionnaire of the survey
was published in the paper two times, in spring and summer of the year 1965. More
than 500 answers came back, 483 of which could be used for statistical analysis. The
questions concerned the readers, the reception of paper, the evaluation of some
elements of contents and the reception of other mass media.
The author's opinion is that the results obtained do not represent an average reader
of the paper. It is to be supposed that t h e majority of respondents consists of especially
active, keen readers, not only reading the paper but also writing letters to the editor.
It is a specific group of people generated in the villages probably a dozen or so
years ago, under the influence of the peasant correspondents' movement that had been
organized at that time. The analysis of the survey's results seems to confirm that
supposition. More than 50% of the respondents already took part in different com
petitions organized by Chłopska Droga, and 60% of respondents addressed themselves
to the editorial office, in different matters. For many people living in the countryside
this contact with the press is a proof of democratization of life in Poland.
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The analysis of the results of the research shows that there is only 20% of women
within the community studied; 60% of respondents consists of people at the age of 50
or more; 40% did not finish their primary school; 75% are living in small villages in
which no communal authorities reside; 80% are radio listeners, 48% watch TV,
although only 8% watch it at home.
The author analyses farther the readers' opinion on the contents of Chłopska Droga.
A question added to the questionnaire by the Press Research Centre throws light on
one of the problems. That point of the questionnaire consists of ten lines, each of
them comprizing three different words, each two of those words being synonymous,
and the third word having a quite different meaning. Only 15% of respondents under
stood correctly those words. At the same time 25% of respondents certified that they
often have difficulties in understandig the words used in Chłopska Droga.
The survey provided interesting sociological material, but it is also a warning to
other papers trying to analyse their readers' opinion in this way. It should be
regarded as an inspiration to wider research concerning the problem discussed, but
other techniques should be used.
Wacław M a k a r c z y k , Anna O l s z e w s k a - Ł a d y k a : The Reading Public in
a Rural Community
The authors discuss the results of a survey of press reading conducted in the
summer of 1964 by the Press Research Centre in Kraków and by the Rural Sociology
Centre of the Philosophy and Sociology Institute of the Polish Academy of Sciences.
The research covered all farmers and their families in two rural communities of the
Kielce province (276 and 319 people).
According to the authors' conception the phenomenon of press reading has been
studied in a village of high agricultural standard in comparison with the village of
poor agriculture. In the first one 84.5% of respondents read at least one paper, in the
second there are 51.4% of readers. As 34.6% of inhabitants of the second village and
only 4.5% of inhabitants of the first commute to work — the authors conclude that,
contrary to the widely spread opinions, the stronger development of reading may be
associated with the increase of activeness in the farmers' profession rather than with
the peasant's activeness in earning his bread in town.
In the first (more developped) community the press reading among women reached
the same level as among men, while in the second community it is almost two times
lower. In both villages buying is the most common form of contact with press, next
comes subscription, then borrowing from other farmers and getting press free of
charge from institutions sponsoring agriculture.
In both villages the same three papers (although in different sequence) proved to be
most popular: a mass weekly Przyjaciółka (The Woman's Friend), Gromada — Rolnik
Polski (The Village — The Polish Peasant) — a paper for rural community and Głos
Ludu (The Peoples' Voice) a daily paper of the PZPR (Polish United Workers Party).
On the contrary., considerable differences between both villages have been found
as far as reading of professional agricultural press is concerned: in the first village
the most popular of those papers is read by 25% of the community under research,
in the second none of those papers reached even 1%.
Analogical differences between both villages apear in subject preferences (the
frequency of mentioning the section of agricultural information) and in making use
of agricultural advice given by the press. On the basis of analysis of some data the
authors assume that in the first community there is a tendency to replace some of the
papers formerly read by a more specialized, agricultural press.
Vladimir H o l i n a : The Survey of Readers of the Slovak Newspaper "Smena"
The scientific worker of the Press Research Institute in Bratislava presents in this
paper the results of a survey of readers performed by order of the editorial office
of the youth daily Smena (circulation of 120.000 copies). The results have been obtained
from a questionnaire published in the daily (more than 7.000 answers came back,
representing more than 7% of readers) and from a survey performed among sub
scribers (1100 interviews and 2500 informations gathered by postmen, the total amount
ing to 26% of all subscribers.)
In the next part of his paper the author draws attention to the methodological
experience of this research project. He says, for example, that the comparison of the
results obtained in both ways (the questionnaire published in the paper and the
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field research) shows that press questionnaire cannot give a true image of readers,
even if answers are as numerous as in the case of the Smena research. It has been
found, for instance, that in several villages among people answering the question
naire young readers (the 16—29 age group) were over-represented (from 5 to 6°/o)
while very young (under 15) and older (over 30 were under-represented.
The research project has brought many practical conclusions useful for the paper.
They have shown that the structure of village readers is not satisfactory and does not
correspond with the intention of the paper. They have proved that the spontaneous
reaction to the questionnaire published in the paper occurs among the educated and
active readers and that it supplies inadequate information on workers and their views
concerning the paper. Nevertheless, useful information has been obtained as far as
the popularity of several sections in the paper is concerned, that will add to the
more effective influence upon different circles of readers. The results show also that
Smena acts upon readers as one of the collaterally acting information media (beside
other dailies, radio and TV).
Andrzej P i e k a r a: The Study of Legal and Social Aspects of Press Criticism
The institution of press criticism in Poland constitutes one of the research problems
the Press Research Centre deals with. In a series of research projects concerning these
problems one of the researchers angaged in studying the whole of the critical articles
published in the Polityka (Politics) weekly in the year 1962 (v. Władysław Masłowski:
Krytyka na łamach Polityki — Criticism in Polityka; Zeszyty Prasoznawcze, 1962,
No 1/2). He found, among others, that 514 critical articles have been published in the
weekly during that time.
Another researcher, the author of this paper, dealt with eleven critical publications
and studied, basing on this example, the effectiveness of legal norms governing the
existence and functioning of press criticism. The results of publication of the articles
have been studied and served to formulate some hypotheses and generalizations. One
of them shows that newspapers do not fully exercise their right of exacting from the
institutions criticized explanations concerning dealing with criticism published in
the press.
The author discusses also the problem of legal guaranties of protection of press cri
ticism. He demonstrates that the range of those guaranties within the regulations of
the code of administrative procedure is quite small indeed.
One of the aims of the research project was to work out appropriate methods. An
annexe at the end of the paper gives information concerning elements of this study
(1. choice of critical publications; 2. working out of a questionnaire that was needed;
3. to follow the results of critical publications).
Francis D é r : The Contemporary Hungarian Press Law
This paper consists of fragments of a more ample study by a Budapest lawyer,
journalist and press researcher. At the beginning Dr Dér characterizes legal norms
of the press law in Hungary before the war (beginning with the Austrian law from
the year 1914). After the war until the year 1959 seventeen different legal acts
regulated the situation of the press. They have been codified and gathered in a governement bill in the year 1959. The bill settles some press problems along with the
penal code (paragraphs 210—212) dealing, among others, with the press offences.
The Hungarian bill is worth consideration, being a first attempt of codification of
the rules of press law in socialist countries, corresponding with the new socialist
social order. It settles the three following problems;
1) the control of the press and licensing of publishing printing matter, 2) the law
of rectifications and the rules of procedure immediately connected with it 3) the
notion of responsibility in the press law.
The author discusses next the regulations of the press bill concerning those problems.
Eventually, on the basis of examples derived from practice, he présentes the problems
of journalistic work in the light of legal regulations. Basing on the information of
the Budapest press he says that since the introduction of the press bill until the year
1963 there were 83 trials; in 28 cases the jury sont away the demands of rectification,
in 8 cases publishing of complete rectification, and in other 8 cases of partial
rectification was decided. In 42 cases the proceedings were discontinued. In the year
1962 in Budapest 16, and in the year 1963 21 actions were brought, accusing of slander
and insult.
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Jan В о 1 e w s к i : The Documentation and Information Department in Szczecin
The paper concerns one of the problems of editorial practice — the problem of
archival section of a newspaper. Polish newspapers have their own separate archives,
even if two or three papers have their offices in the same building, are printed at
the same printing office and published by the same publisher. In Szczecin an experi
mental archiwal section common for two daily papers (Głos Szczeciński — The Voice
of Szczecin, and Kurier Szczeciński — The Szczecin Courrier) and one weekly (7-my
Glos Tygodnia — The Seventh Voice of the Week) has been organized. A wider range
of activity and duties have been granted to the section, called "The Documentation
and Information Department".
The author of the article is a journalist and head of these archives organized in
a modern way. He writes about their organizing principles (section of photography,
press cuttings, library) and about the experience of cooperation with papers serviced
by the archives.

RÉSUMÉ
Sylwester D z i k i : Remarques et propositions concernant la caractéristique statisti
que de la presse mondiale
La caractéristique statistique devrait donner des informations sur l'étendue de la
production de l'édition et prendre en considération sa structure, présentée sous diffé
rents profils. Elle devrait également fournir des informations générales sur la satu
ration du marché. Une élaboration de cette sorte est nécessaire tant au théoricien
qu'à l'éditeur — praticien. La littérature spécialisée polonaise, ainsi d'ailleurs qu'étran
gère ne possède pas d'ouvrages ou de publications de ce genre à caractère continu, ce
qui naturellement rend impossible toute comparaison. Cette lacune est due au fait
que l'on se trouve en face de difficultés liées à la classification typologique, qu'il
n'existe pas de terminologie de la presse et de l'édition à l'échelle internationale,
ainsi que nous ne possédons pas de normes internationales dans ce domaine. Pour
ces raisons, des questions se posent: où chercher des informations sur l'étendue de
la production de l'édition? Ces informations sont-elles formulées de manière à refléter
la structure de l'édition dans son objet, la périodicité définie des éditions, sa régiona
lisation et son organisation?
Cherchant à répondre à toutes ces questions, l'auteur analyse un certain nombre
d'annuaires statistiques étrangers, parmi lesquels ceux édités par l'UNESCO. Ces pu
blications donnent des informations sur l'étendue de la production de l'édition,
cependant elles n'apportent pas toujours l'aide attendue pour la création de caractéri
stiques de la structure de la presse. L'auteur profite de l'accasion pour présenter large
ment différents moyens de caractéristiques de la production de l'édition.
La conclusion de l'auteur est la suivante: jusqu'à ce jour il n'existe pas de caracté
ristique statistique pouvant satisfaire un chercheur dans le domaine des moyens de
diffusion collective de l'information ainsi que l'éditeur. La mise en chantier d'une
telle élaboration doit être devancée par certains travaux théoriques. Parmi les tâches
les plus pressantes, l'auteur signale: la définition de la sphère d'activité des maisons
d'édition formant „la presse"; l'élaboration de classifications uniformes dans le
domaine de la périodicité, de la classification de l'objet, régionale et d'organisation.
Janusz M a c i a s z e k : Jerzy Fierich et sa participation dans les recherches scientifiques du problème de la presse
Le professeur docteur ingénieur Jerzy Fierich, décédé en août 1965, était membre
de la rédaction des Zeszyty Prasoznawcze. Philosophe et agronome de par son instruc
tion, historien économiste et statisticien de par son activité professionnelle et scien
tifique — pendant de nombreuses années il a mis son savoir et ses expériences au
service du Centre de Recherches sur la Presse en tant que consultant des problèmes
statistiques.
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L'activité du professeur Fierich dans le cadre du Centre est retracé ici par un de
ses plus proches collaborateurs.
Le professeur Fierich postulait la mise en application la plus large des méthodes
statistiques dans les recherches sociales ainsi que l'appui de la théorie macrosociale
sur des faits rassemblés à partir de recherches microsoeiales. Il recommandait entre
autres 1) l'obtention de sources à partir d'une bonne application de la méthode de
représentation; 2) la définition de l'erreur et de l'essence des différences dans le
domaine des résultats obtenus ainsi que 3) la mise à profit des méthodes taxonomiques
dans le choix et l'analyse des traits diagnostiques.
Antonina K ł o s k o w s k a : Croisement des sphères du public de la presse
Un des phénomènes liés au processus de la démocratisation de la culture consiste
en l'effacement des frontières entre les différents types de public. Cependant dans
aucun pays il n'est pas question de l'égalisation du niveau de la réception culturelle
et il est fort probable que cette égalisation ne verra jamais le jour. Afin de connaître
le caractère de la culture contemporaine il serait important d'établir si les milieux
du public aux niveaux divers possèdent des sphères différentes ou si ces sphères
se croisent. Un des domaines les plus favorables pour l'étude de cette quetion consiste
probablement dans la percpection des périodiques. On observe en effet ici une stratifi
cation marquée des niveaux allant des magazines populaires illustrés jusqu'aux pu
blication scientifiques.
L'auteur de l'article, agrégée de l'Université de Lodz et auteur de nombreuses pu
blications sur la culture de masse, s'est servie dans ses considérations des résultats
obtenus par Z. Gostkowski (enquêtes sur la perception de 4 hebdomadaires sociauxlittéraires). Elle posa la question suivante: le public formé par les lecteurs des 4 pu
blications choisies, représentant un niveau moyen de réception culturelle, peut-il
être différencié des milieux de lecteurs de niveaux différents, ou se croise-t-til? La
recherche d'une réponse a été rendue possible étant donné que les personnes enquêtées ont donné des précisions sur les autres périodiques dont elles étaient également
lectrices.
L'analyse des données a démontré que la lecture se bornant à des périodiques
entrant dans le cadre des niveaux moyen ou supérieur est un phénomène
rare. Plus
de 77% des lecteurs enquêtes de l'hebdomadaire Polityka et presque 87ю/о des lecteurs
des 3 autres hebdomadaires sociaux-culturels lisent également des magazines illustrés.
A l'heure actuelle il n'y a probablement pas en Pologne de milieu complètement
isolé de la culture de masse de type distractif. Dans certains milieux (intellectuels,
artistes) le contact avec la culture de masse peut naturellement être limité par rap
port à l'ensemble des lecteurs analysés des publications sociales-culturelles, cependant
le problème de l'universalité de l'étendue de ces contenus et de leurs fonctions, en
tant qu'élément d'organisation d'une communauté d'expériences sociales, possède une
importance fondamental pour notre culture contemporaine.
Maria T r a w i ń s k a : Enquête parmi les lecteurs de „Chłopska Droga"
L'auteur analyse les résultats de l'enquête adressée aux lecteurs de Chłopska.
Droga. Ce journal paraissant deux fols par semaine, organe du Parti Ouvrier Polonais
Unifié destiné aux paysans, est diffusé en majorité par abonnement. L'enquête en
question a été publiée deux fois dans les colonnes du journal — au printemps et au
cours de l'été 1965. La rédaction a reçu plus de 500 réponses, dont 483 étaient aptes
à être élaborées statistiquement. Les questions concernaient les lecteurs du journal,
la réception et l'appréciation de certains contenus ainsi que la perception des autres
moyens d'information de masse.
L'auteur constate que le matériel de l'enquête n'est pas représentatif par rapport
au lecteur moyen du journal. Elle suppose que la majorité des répondants appartient
en quelque sorte à l'actif des lecturs du jornal, auquel elle s'intéresse de près, allant
jusqu'à lui écrire plusieurs l'ois au cours de l'année. C'est là une coleetivité spécifique
qui s'est créée depuis peu à la campagne, probablement il y a une quinzaine d'années,
sous l'influence de la formation d'un mouvement de correspondants paysans. L'ana
lyse de l'enquête semble renforcer cette hypothèse. Plus de la moitié des flrépondants
a déjà pris part à divers concours organisés par Chłopska Droga et 60 /o se sont
adressés à la rédaction à diverses occasions. Ce contact avec la presse est pour
beaucoup d'habitants de la campagne l'expression de la démocratisation des rapports
en Pologne.
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L'analyse de l'enquête a démontré que seul 20°/o de la collectivité étudiée est
constitué par des femmes; que 60°/o sont âgés de 50 ansfl et plus; que 40°/o des répon
dants n'ont pas terminé leurs études primaires; que 75 /o habitent des petits villages
ne possédant même pas le rang de commune;
que 80% écoutent la radio et 48% re
gardent la TV, bien que seulement 8fl/o la posssédent.
L'auteur analyse ensuite l'enquête sous l'angle des opinions des lecteurs sur les
contenus publiés dans Chłopska Droga. Un des problèmes a été éclairé par une que
stion-test jointe à l'enquête par le Centre de Recherches sur la Presse. Dans un texte
de 10 lignes on a introduit 3 expressions, dont deux étaient synonimes et la troisième
tout à fait différente. Seuls 15% des personnes enquetées ont compris ces termes. Par
la même occasion 25% des lecteurs ont déclaré avoir des difficultés dans la compréhen
sion de certaines expressions rencontrées dans Chłopska Droga.
L'enquête a fourni un matériel sociologiques intéressant, cependant elle est un
avertissement pour les autres rédactions cherchant à analyser les opinions des
lecteurs à l'aide d'enquêtes de ce genre à retourner à la rédaction. On ne peut les
traiter que comme une source d'inspiration à des recherches plus approfondies sur le
problème traité, recherches s'appuyant sur d'autres techniques.
Wacław M a k a r c z y k , Anna O l s z e w s k a - K r u k o w a : Le public de la presse
à la campagne
Les auteurs analysent les résultats d'une enquête sur la perception de la presse,
entreprise au cours de l'été 1964 par le Centre de Recherches sur la Presse de Cracovie
et la Section de Sociologie de la Campagne de l'Institut de Philosophie et de Sociologie
de l'Académie Polonaise des Sciences. L'enquête a touché tous les paysans, leurs
femmes et enfants de deux collectivités agricoles de la voivodie de Kielce (276 et 319
personnes).
En accord avec le principe de base de l'étude, on a analysé le phénomène de la
perception dans un village possédant un niveau agricole élevé avec un village d'un
niveau plus bas. Dans le premier de ces villages — 84,5% des sujets enquêtes lisent
au moins un journal, dans le second — 51,4%. Prenant en considération le contact
quotidien avec la ville, il s'avère que 34,6% des habitants du second village vont
travailler en ville, tandis que 4,5% seulement du premier, les auteurs formulent la
conclusion qu'à rencontre des opinions répandues, l'activisation de la population
villageoise travaillant la terre en ce qui concerne l'essor de la perception de la presse
est plus forte que parmi ceux qui travaillent dans les villes.
La perception de la presse parmi les femmes atteint dans le premier village (plus
développé) le même niveau que parmi les hommes, par contre dans la seconde collec
tivité —• il près de deux fois inférieur. Dans les deux villages le contact le plus fré
quent avec la presse résultat de l'achat de celle-ci, ensuite vient l'abonnement, enfin
le prêt auprès d'autres cultivateurs et les numéros gratis envoyés par des institutions
spécialisées dans la vulgarisation des connaissance agricoles.
Dans les deux villages les mêmes titres de périodiques sont les plus populaires
(bien que n'occupant pas toujours la même place): l'hebdomadaire féminin à grand
tirage Przyjaciółka, le journal pour la campagne Gromada — Rolnik Polski ainsi que
le quotidien du POPU pour la région Słowo Ludu. Par contre, de grandes différences
existent entre les deux villages en ce qui concerne la perception des périodiques
agricoles spécialisés: dans le premier village le périodique de ce genre le plus po
pulaire en Pologne est lu par Vi de la collectivité étudiée, dans le second — aucun
des périodiques en question n'atteint 1% de lecteurs.
Les différences entre les deux villages s'avèrent analogues en ce qui concerne les
préférences des sujets traités dans la presse (surtout pour ce qui est des questions
ayant trait à l'agriculture) et la mise à profit des conseils agricoles publiés par la
presse. A partir de l'analyse de certaines données, les auteurs concluent que dans la
première collectivité on remarque une tendance à remplacer les titres lus jusqu'ici
par des périodiques agricoles spécialisés.
Vladimir H о 1 i n a : Recherches sur la perception du journal slovaque pour la jeu
nesse „Smena"
L'auteur, chercheur de l'Institut de Recherche sur la Presse de Bratislava, présente
dans cet article les résultats des recherches entreprises sur la demande de la rédaction
du quoidien de la jeunesse Smena (d'un tirage de 120.000 ex.). Les recherches ont été
effectuées à partir d'une enquête publiée dans le journal et à laquelle ont répondu
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plus de 7000 personnes, soit presque 7°/o des lecteurs. De plus l'enquête a été adressée
aux abonnés, dont ,01110 ont répondu directement et 2500 ont fourni des réponses aux
facteurs, en tout 26 /o des abonnés ont pris une part active à l'étude.
La suite de l'article est consacré aux expériences méthodologiques découlant de
l'enquête. L'auteur écrit par exemple que la comparaison des résultats obtenus à l'aide
des deux méthodes (enquête à retourner au journal et enquête sur le terrain) a dé
montré qu'à partir d'une enquête de presse, même si le nombre de réponses est im
portant, il est impossible d'obtenir une image réelle de la structure des lecteurs. Il
s'est avéré par exemple, que dans plusieurs villages les participants les plus actifs
étaient les lecteurs dont l'âge variait entre 16 et 29 ans (soit une sur-représentation
de 5—в°/о), par contre les lecteurs de moins de 16 ans et de plus de 30 n'ont pas réagi
comme on avait le droit d'y penser d'après leur nombre.
Les recherches ont cependant apporté à la rédaction des conclusions pratiques
intéressantes. Elles ont attiré l'attention sur le fait que la structure des lecteurs de
la campagne ne répond pas aux conception que s'était faite à son sujet la rédaction.
Elles ont démontré que la réaction spontannée des lecteurs à l'enquête est plus vive
de la part des milieux plus actifs et plus instruits, d'autre part l'enquête possède des
lacunes en ce qui concerne les milieux ouvries et leurs opinions sur le journal. Сен
pendant elle a permi de mieux connaître la popularité des diverses rubriques ce qui
implique une augmentation future de l'influence du journal parmi les lecteurs. Les
recherches ont également démontré que Smena influence ses lecteurs parallèlement
aux autres moyens d'information (autres journaux, radio et télévision).
Andrzej P i e к a r a : Recherches dans le domaine des aspects juridiques et sociaux
de la critique de presse
Un des problèmes sur lesquels s'est penché le Centre de Recherches sur la Presse
a trait à l'institution de la critique de presse en Pologne. Dans le cadre de ces études,
un des chercheurs du Centre s'est intéressé à l'ensemble des articles critiques publiés
en 1962 par l'hebdomadaire Polityka (por. l'article de W. Masłowski dans le nu
méro 1/2 de 1962 des Zeszyty Prasoznawcze). Il a constaté entre autres que ce pé
riodique a publié au cours de cette année 514 articles critiques.
Un autre chercheur, l'auteur de l'article publié actuellement, s'est penché sur 11
publications critiques choisies afin de suivre, à partir de leur exemple, l'efficacité
des normes juridiques réglant l'existence et le fonctionnement de la critique de
presse. Il a étudié les conséquences découlant de la publication de ces articles, ce qui
lui a permis de formulé quelques hypothèses et certaines généralisations à partir de
ce sondage. Une des conclusions de l'auteur est la suivante: les rédactions ne se ser
vent pas jusqu'au bout du droit qu'elles ont de demander satisfaction aux institutions
incriminées en ce qui concerne la réalisation de leurs postulats.
L'auteur analyse également le problème des garanties juridiques de la critique de
presse. Il démontre à cette occasion que l'étendue de ces garanties découlant du code
de procédure administrative est plus que modeste.
Un des buts des recherches entreprises consistait en l'élaboration de méthodes
adéquates. L'annexe publié en fin de l'article présente les éléments qui ont permis
la réalisation de cette étude: 1) choix de publications critiques, 2) élaboration d'un
questionnaire à l'aide duquel, 3) l'enquêteur a pu suivre le sort de l'article critique
après sa parution dans l'hebdomadaire.
Franciszek D é r : Le droit de la presse hongrois contemporain
Cet article est composé par des fragments d'un ouvrage approfondi élaboré par
un juriste hongrois qui est également journaliste est chercheur dans le domaine de la
presse. Le docteur Dér caractérise au début les normes juridiques ayant trait au
droit de la presse en vigueur dans la Hongrie d'avant la guerre (à partir de la loi
autrichienne de 1914). Après la guerre, et jusque en 1959, les rapports de presse étaient
réglés par 17 actes juridiques différents qui ont été codifiés et rassemblés dans une
loi gouvernementale publiée en 1959. Cette loi règle certains problèmes ayant trait
à la presse parallèment au code pénal de 1961 (paragraphes 210—212) où il est égale
ment question des délits de presse.
La loi hongroise est digne d'attention en tant que premier essai en régime socialiste
de codification ayant pour but la normalisation des règlements du droit de la presse,
répondant aux nouvelles conditions sociales. Elle règle en principe trois questions:
1) la gestion de la presse et, dans le cadre de cele-ci, le droit de publier des imprimés;
11 — Zeszyty Prasoznawcze
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2) le droit de réponse et les procédés directs et indirects liés à celui-ci; 3) la respon
sabilité d'après le droit de la presse.
L'auteur analyse ensuite les règlements de la loi concernant toutes ces trois ques
tions. Pour terminer, il se penche — d'après des exemples puisés dans la pratique —
sur les questions d e l'activité journalistique dans le contexte de la loi. Il informe
entre autres, à partir d'informations publiées dans la presse de Budapest, que depuis
l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à la fin de 1963, il y a eu 86 actions en justice,
dont la justice a demandé le renvoi de 28 demandes de rectification, dans 8 cas elle
a ordonné la publication in extenso des rectifications, dans 8 — des rectifications
partielles. Dans 42 cas il y a eu des ordonnances de non-lieu. Pour cause d'atteinte
à l'honneur, les tribunaux de Budapest ont jugé 16 affaires en 1962 et 21 en 1963.
Jan B o l e w s k i : La section de documentation et d'information de Szczecin
L'article concerne une des questions de la pratique rédactionnelle — celle des' ar
chives rédactionnelles. Les rédactions polonaises possèdent leurs propres archives,
bien que souvent trois rédactions soient situées dans le même immeuble et se servent
de la même imprimerie et ont un éditeur identique. A Szczecin a été créé un service
d'archives cammun expérimental pour les rédactions de deux quotidiens Głos Szcze
ciński et Kurier Szczeciński) et pour celle d'un hebdomadaire (7 Glos Tygodnia). Cette
nouvelle institution possède des prérogatives assez larges et fonctionne sous le nom
de „Section de Documentation et d'Information".
L'auteur de l'article, journaliste lui-même, est le directeur de ces archives orga
nisées d'une manière moderne. Il présente leurs structures (section photographique,
coupures de presse, bibliothèque) ainsi que les expériences découlant de la colla
boration avec les rédactions qu'elles desservent.
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Ośrodka Badań Prasoznawczych

Maria Kniagininowa, Walery Pisarek
PORADNIK

JĘZYKOWY

Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji
370 stron

Cena: 60 zł

Słownik wyrazów, wyrażeń i zwrotów budzących wątpliwości ze względu na
zrozumiałość, poprawność gramatyczną, stosowność stylistyczną lub częstość
użycia. Prasową swoistość i aktualność wydawnictwa zapewnia to, że wszystkie
omówione w nim zagadnienia opierają się na materiale zebranym podczas badań
nad poprawnością języka w dziennikach i tygodnikach z lat 1957—1961 lub sta
nowiącym treść pytań kierowanych do Pracowni Językoznawczej OBP przez
dziennikarzy. Opowiadając się przeciw niektórym formom językowym autorzy
mają na uwadze przede wszystkim ich współczesną wartość jako przekaźników
określonych pojęć i posta w uczuciowych. Książka jest czwartym tomem serii A
Biblioteki Wiedzy o Prasie.
Poprzednio w tej serii ukazały się książki:
Jan LANKAU: Prasa staropolska na tle rozwoju prasy europejskiej 1513—
1729. Str. 265. Cena 30 zł.
Stanisław PETERS: Ilustracja prasowa. Str. 264, 74 ilustracje. Cena 50 zł.
„MERKURIUSZ POLSKI". Reedycja. Opracował Adam P r z y b o ś . Str. 492,
32 ilustracje i mapka. Cena 75 zł.

*

W serii В Biblioteki Wiedzy o Prasie
ukazały się dotychczas następujące książki:
Józef KĄDZIELSKI: Publiczność prasowa Katowic. (Zawiera analizę czytel
nictwa prasy oraz charakterystykę publiczności prasowej i jej zainteresowań.
Oparta na badaniach ankietowych). Cena 20 zł.
J. PARZYNSKI, A. PODGÓRECKI, С PRZYMUSIŃSKI: Prawo i prasa.
(Książka składa się z trzech rozpraw. Pierwsza, socjologiczna, analizuje pro
cesy wytaczane dziennikarzom w Polsce w latach 1956—60. Druga — omawia
zagadnienia prawne wydawnictwa prasowego w Polsce. Trzecia — poświęcona
jest pracy prawnika w redakcji pisma codziennego). Nakład wyczerpany.

Mieczysław ZAWADKA: Gospodarka papierem w RSW „Prasa". (Przedsta
wia drogę papieru od chwili opuszczenia fabryki do momentu, gdy w formie
gazety znajdzie się w ręku czytelnika. Ponadto — dokumentacja administracyjna
gospodarki papierem). Cena 20 zł.
Jerzy KUBIN: Rola prasy, radia i telewizji. Przegląd badań zagranicznych.
(Krytyczny przegląd amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej literatury dotyczącej
skuteczności oddziaływania za pomocą środków masowej informacji). Cena 20 zł.
Zenon KLEMENSIEWICZ, Maria KNIAGININOWA, Walery PISAREK:
Ależ tak się nie pisze... (Książka zapoznaje z różnymi odmianami współczesnej
polszczyzny oraz omawia najpospolitsze niedostatki języka w polskiej prasie
w dziedzinie słownictwa, fleksji, składni, frazeologii, ortografii i interpunkcji).
Nakład wyczerpany.
Władysław К WAŚNIE WICZ: Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie, jego pod
łoża i funkcje społeczno-kulturowe. (Autor, opierając się na materiałach zebra
nych metodą wywiadów i obserwacji, omawia rolę prasy w rodzinie oraz ukazuje
zależności między czytelnictwem prasy a społecznymi cechami odbiorców i ko
rzystaniem przez nich z radia, telewizji i innych pozaprasowych środków infor
macji masowej). Cena 20 zł.
Paweł DUBIEL, Ryszard DYONIZIAK, Edward KAMINSKI, Maria KNIA
GININOWA, Walery PISAREK: Reklama w prasie. Zawartość, język, odbiór.
(Na książkę składają się trzy prace oparte na badaniach przeprowadzonych
w OBP w roku 1963. Pierwsze dwie dotyczą działalności reklamowej producenta
i sprzedawcy; trzecia, socjologiczna, omawia reakcję konsumenta na reklamę
w e współczesnej prasie polskiej). Cena 25 zł.
Wydawnictwa Biblioteki Wiedzy o Prasie są do nabycia w księgarniach
Domu Książki i księgarni ORWN. Zamówienia można również kierować do
Ośrodka Badań Prasoznawczych (Kraków, Wiślna 2) z żądaniem przesłania ich
za zaliczeniem pocztowym.
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W numerze poprzednim „Zeszytów" (3/65)
w artykule Walerego Pisarka „Słownictwo języka
współczesnej informacji prasowej" umieszczona
została błędnie klisza z legendą do wykresów 3
i 4 na stronie 11. Obok drukujemy właściwe
objaśnienia do tych wykresów, prosząc Czytelni
ków o wycięcie zaznaczonego fragmentu strony
i nalepienie go w odpowiednim miejscu na stro
nie 11 w „Zeszytach" nr 3/65. Równocześnie za
ten błąd techniczny przepraszamy Autora ar
tykułu.
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